
2. Napirend  óvodavezetői megbízás 

 

 1 

2 .  N a p i r e n d  

E L Ő T E R J E S Z T É S  

óvodavezetői állásra érkezett pályázatok elbírálása, óvodavezetői megbízás  

 
Tisztelet Képviselő-testület! 
 

Bánk Község Önkormányzata a 28/2021.(IV.26.) határozat alapján a Bánki Törpe Óvoda óvodavezetői 

feladatainak ellátására pályázati felhívást hirdetett meg. A pályázati felhívás közzétételre került Bánk Község 

Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett állásügyi 

internetes honlapon. 

A pályázatra nyitva álló határidő alatt (a pályázat benyújtásának határideje 2021. június 25-e volt) az 

óvodavezetői munkakör ellátására 1db pályázat érkezett.   
 

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

értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, 

a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei 

között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett. 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 41.§ (7) 

bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete – amennyiben törvény kivételt nem tesz – 

kinevezi az intézmény vezetőjét. 

Az Mötv. 42.§ 2. pontja értelmében a törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés, 

vezetői megbízás át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörnek minősül.   

Az Mötv. 46.§ (2) b) pontja szerint a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, 

felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő 

személyi ügy tárgyalásakor. A pályázó (Valentné Konopás Erzsébet Borbála) nem kérte a pályázat, illetve a 

vezetői megbízás zárt ülésen történő tárgyalását. 

A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: 

munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszony 

keretében kerülnek foglalkoztatásra. 

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

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 21.§ aa) pontja 

értelmében magasabb vezetői megbízásnak minősül a települési önkormányzat képviselő-testülete által adott 

intézményvezetői megbízás. 

A magasabb vezetői megbízás feltételeinek meghatározását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szabályozza.  
 

A Kjt. 20/A. § (1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan 

közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelel.  
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (3)-(4) bekezdése előírja, hogy a fenntartó a 

köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy 

véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét, vagyis a fenntartó ezen 

döntése előtt ki kell kérni: 

a) az intézmény alkalmazotti közössége, 

b) az óvodaszék, az iskolaszék, 

c) a szülői szervezet, 

d) az iskolai diákönkormányzat, 

e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a 

települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat, 

f) 

g) 
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h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 

véleményét. 
 

A véleményezési eljárás lefolytatásra került. A beérkezett vélemények az előterjesztés mellékletét képezik. 

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a 

kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör 

feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottságnak meg kell hallgatni.  

Az önkormányzat által kijelölt személyi összetételű szakértelemmel rendelkező bizottság a pályázót 

meghallgatta, szakmai véleményét az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a beérkezett pályázatot szíveskedjen megtárgyalni, és a 

véleményezési eljárásban részt vevő közösségek, valamint a szakértelemmel rendelkező bizottság 

véleményének figyelembe vételével az óvodavezető megbízására vonatkozóan döntést szíveskedjen 

meghozni. 
 

 

Bánk, 2021. július 2. 

 

 

    Tisztelettel: 

 

 

 Torma Andrea 

 polgármester 
 

 

 

 

…… /2021. (VII……...) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (1) bekezdése alapján a Bánki Törpe Óvoda 

óvodavezetői állás betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázatok alapján – figyelembe véve az 

alkalmazotti közösség, a szülői szervezet, a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (6) bekezdése alapján kijelölt, 3 fős szakértelemmel 

rendelkező bizottság véleményét – a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 22.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 

Valentné Konopás Erzsébet pályázót 2021. augusztus 1. napjától határozott időre, 2026. július 31-ig – a 

kinevezés szerinti munkaköre mellett - megbízza a Bánki Törpe Óvoda óvodavezetői munkakörének 

betöltésével, illetve az óvodavezetői feladatok ellátásával. 

Az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 

Korm. rendelet rendelkezései szerint kell megállapítani. 
 

Határidő: 2021. augusztus 1. 

Felelős:   polgármester 


