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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Napsugár Óvoda  és Bölcsőde intézményvezetőjének  Icsu Ferencnének vezetői megbízása  

2018. július 1-ével megszűnt, illetve 2018. augusztus 22-vel öregségi nyugdíjba vonult. 

A képviselő testület  a 73/2018. (VI.28.) sz. határozatával   óvodavezetői  álláspályázat 

kiírásáról döntött, melyben a pályázat benyújtási határidejét 2018. augusztus 06.-ában 

fogalmazta meg.  A  Képviselő-testület a pályázat eredményes elbírálásáig  a  Napsugár Óvoda 

és Bölcsőde  intézményvezetői feladatok ellátásával   a   87/2018.(VII.26.) sz. határozatával   

dr. Baranya Györgyné intézményvezető helyettest bízta meg.  A megbízás időpontja: 2018. 

július 26-tól - legkésőbb 2018. október 1-ig szól. 

Miután az intézményvezetői álláshelyre  meghirdetett  pályázat eredménytelen lett,  ezért újabb 

pályázat  kiírása válik szükségessé. 

Tekintettel az eredménytelen  pályázatra, illetve, hogy az intézményvezetői feladatok 

ellátásával megbízott intézményvezető helyettes megbízása: 2018. október 1-ig szól,   dönteni 

kell a megbízás meghosszabbításáról. 

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

pontja határozza meg 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. 

 

A fentiek alapján  a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatok ellátására 

továbbra is dr. Baranya Györgyné általános intézményvezető helyettest  javaslom megbízni, a 

pályázat sikeres elbírálásáig.  

 

 



 

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

elfogadására.  

 

Polgár, 2018. augusztus 30. 

     Tisztelettel:  

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat: 

…/2018. (IX. 12.) 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. 

október 01-től - az intézményvezetői  pályázat eredményes 

elbírálásáig -,  legkésőbb 2018. december 01.-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.  október 01. 

Felelős: Tóth József polgármester 

                          dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző   


