
Beleg Község Önkormányzata 

Polgármesterétől 

7543 Beleg, Kossuth L. utca 97. 

Tel.: 82/385-454 

E-mail: hivatal@beleg.hu 

E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2018. július 30.-i ülésére 

Tárgy: A Belegi Pitypang Óvoda vezetőjének pályáztatás nélküli ismételt vezetői megbízása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2013. (VI. 25.) önkormányzati 

határozatával Szabó Gábornét 2018. augusztus 15. napjáig bízta meg a Belegi Pitypang 

Óvoda óvodavezetői munkakörének betöltésével. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvén (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) 

bekezdése értelmében az intézményvezető kiválasztása – ha a törvény másképp nem 

rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az 

intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés 

hiányában a pályázat kiírása kötelező. 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Nkt. 67. § (7) bekezdése 

szerinti (nyilvános pályázat nélküli megbízás) eljárás esetén a nevelőtestület legalább 

kétharmadának egyetértése szükséges. Ilyen esetben a fenntartói írásbeli kezdeményezés 

nevelőtestületnek történő átadásától számított legalább tizenöt napot kell biztosítani a 

nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat megadására. A fenntartó döntését abban a kérdésben, 

hogy kívánja e pályáztatás nélkül második alkalommal is megbízni az első ciklusát beteljesítő 

intézményvezetőt, nem köti semmiféle eljárási szabály. Ha a fenntartó nem kíván élni a 

pályázat nélküli megbízás lehetőségével, akkor a nevelőtestületnek ebben a kérdésben 

semmiféle joga, további kötelezettsége nincsen.  

 

Mivel a fenntartó az óvodai beszámolók alapján mindig pozitívan bírálta el a jelenlegi 

óvodavezető vezetői munkáját, az óvoda, mint intézmény munkáját és az ott folyó szakmai 

tevékenységet, a fenntartó a 83/2018. (VI. 25.) önkormányzati határozatával kezdeményezte 

az intézményvezető ismételt megbízását. A nevelőtestület részére 2018. július 4. napján 

átadásra került a fenntartó általi írásbeli kezdeményezés a nyilatkozat megtételére.  

A Belegi Pitypang Óvoda nevelőtestülete 2018. július 16. napján megtartott ülésén meghozta 

a döntését. A jogszabályi előírások szerint megtartott titkos szavazás eredményeként a 

nevelőtestület 2 tagjának 2 igen szavazatával támogatja a jelenlegi intézményvezető második 

ciklusra történő megbízását, pályázat kiírása nélkül. 

 

Fentiek alapján – a fenntartó és a nevelőtestület egyetértése okán – a Belegi Pitypang Óvoda 

intézményvezetői státuszára vonatkozóan a pályázat kiírása mellőzhető, Szabó Gáborné 

részére 2018. augusztus 16-tól 2023. augusztus 15-ig tartó időszakra vonatkozóan – az Nkt. 

67. § (7) bekezdése alapján – vezetői megbízás adható. 

 

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testület döntését. 

mailto:hivatal@beleg.hu


Határozati javaslat:  

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2018. (….) önkormányzati 

határozata az óvodavezető pályáztatás nélküli ismételt vezetői megbízásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázat 

kiírása nélkül, a határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének változatlanul 

hagyása mellett, a Belegi Pitypang Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával – 

a nevelőtestület több mint kétharmadának egyetértésével – 2018. augusztus 16. 

napjától 2023. augusztus 15. napjáig a jelenlegi óvodavezető, Szabó Gáborné 

Kaposújlak, Petőfi utca 43. szám alatti lakóst bízza meg. 

 

2./ A képviselő-testület az intézményvezető illetményét, az illetményelemek mértékét 

a jelenlegi besorolásával megegyezően határozza meg. 

 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester  

 

 

Beleg, 2018. július 26. 

  

 Tamás Csaba 

 polgármester 


