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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének intézményvezetői megbízása 2018. 

július 1-jével megszűnt. A volt intézményvezető öregségi nyugdíjba vonulása miatt 2018. 

április 22-től augusztus 22-ig munkavégzés alóli felmentését tölti.  

 

Az intézményvezetői megbízás lejártának időpontjáig – 2018. július 1. – a Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) 4.7. pontjában 

meghatározott helyettesítési rend alapján történt az intézményvezetői feladatok ellátása, mely 

szerint „Az intézményvezetőt távollétében és akadályoztatása esetén az általános 

intézményvezetői helyettes teljes jogkörrel helyettesíti”.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja 

értelmében, az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás, át nem ruházható 

képviselő-testületi hatáskör, amelyet pályázat útján kell meghirdetni és betölteni. A pályázati 

feltételeket a pályázat kiírója a 73/2018. (VI. 28.) sz. képviselő-testületi határozatával 

jóváhagyta, melynek közzététele megtörtént. 

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) 

pontja meghatározza a fenntartói feladatokat, a köznevelési intézmény vezetői megbízását 

illetően.  

Tekintettel arra, hogy az SzMSz csak az intézményvezető távolléte esetén történő helyettesítést 

szabályozza, így az óvodavezetői pályázat sikeres elbírálásáig szükséges a fenntartó részéről az 

intézményvezetői feladatok ellátására megbízást adni.  

A magasabb vezetői megbízás feltételeinek meghatározását, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő  végrehajtásáról szóló   326/2013.(VIII.30.)  Kormányrendelet ( a továbbiakban: Korm. 

rendelet) szabályozza. 

A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés szerint a  köznevelési intézmény vezető feladatainak 

ellátására – vezetői pályázat kiírása nélkül – vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható, 

megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. Megfelelő feltétel alatt, az intézményvezetői 

megbízásra alkalmas feltételeknek való megfelelést kell érteni.  

 

A köznevelési intézményvezetői megbízás feltételeit, az Nkt. 67. §-a határozza meg az alábbiak 

szerint:  

„a) az adott nevelési intézményben pedagógus munkakör ellátásához szükséges – a 3. sz. 

melléklet szerinti – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,  

b) pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

c) legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra, vagy foglalkozás megtartására 

vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,  



d) nevelési, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás vagy megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő 

határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló foglalkoztatás.  

A Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján a vezető helyettesről való gondoskodás kötelező, 

és ilyen esetekben a helyettes is alkalmas a feladat átmeneti (sikeres pályázati eljárás 

befejezéséig) történő ellátására. Dr. Baranya Györgyné megfelel a jogszabályban előírt 

valamennyi feltételnek. 

 

A fentiek alapján javaslom a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatok 

ellátására az intézmény jelenlegi intézményvezető helyettesét megbízni, a pályázat sikeres 

elbírálásáig.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Polgár, 2018. július 12.  

     Tisztelettel:  

         Tóth József 

         polgármester 

Határozati javaslat: 

…/2018. (VII. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta a 

„Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatellátás 

megbízására” elnevezésű előterjesztést és az alábbi  döntést hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával  dr. 

Baranya Györgyné intézményvezető helyettest bízza  meg, 2018. 

július 26-tól  - az intézményvezetői  pályázat eredményes elbírálásáig 

-, legkésőbb 2018. október 1-ig.  

 

2. A megbízással egyidőben  dr. Baranya Györgyné illetményét a   

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

(továbbiakban Kjt.) 61. §  f) pontja alapján, a 3. fizetési osztály 

Pedagógus II., Főiskolai végzettség 14. fizetési fokozatának 

megfelelően  az alábbiak szerint állapítja meg:   

Garantált illetménye:     365.400 Ft 

intézményvezető-helyettesi pótléka:     36.540 Ft 

Illetménye összesen:     401.940 Ft 

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

közalkalmazotti jogviszonyból eredő szükséges munkáltatói 

intézkedéseket hozza meg. 

Határidő:  2018.  július 26. 

Felelős:  Tóth József polgármester 

                           dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző   


