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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2015. április 30-ai ülésére 
 
 
Tárgy: Javaslat intézményvezetői megbízásra  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Közművelődési és Oktatási Bizottság 2/2015. (I. 27.) KOB határozata alapján négy óvoda 
vezetői álláshelyére írtunk ki pályázatot. A felhívásokra összesen hat pályamunka érkezett. A 
Személyügyi Osztály és a felkért független oktatási szakértő a beérkezett pályázatokat tartalmi 
és formai szempontból megvizsgálta, a pályázók pszichológiai alkalmassági vizsgálaton vettek 
részt, valamint a beérkezett pályázatokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján az 
arra jogosult közösségek rendkívüli értekezletek keretében alakították ki véleményeiket. 
 

A Bőrfestő Óvoda vezetői álláshelyére egy pályázat érkezett. Babos Józsefné, az 
intézmény jelenlegi vezetője által benyújtott pályázat a kiírásban megfogalmazott valamennyi 
feltételnek megfelel, a pályázó szakmai programját támogatja a Nevelőtestület, valamint vezetői 
megbízását az Alkalmazotti értekezlet (2015.04.09.) és a Szülői Munkaközösség. Megbízását 
javasolja az oktatási szakértő is. A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat Testülete 
2015. április 27-ei ülésén hallgatja meg a pályázót. 

 
 

A JMK Óvoda vezetői álláshelyére egy pályázat érkezett. Pintér Éva, az intézmény jelenlegi 
vezetője által benyújtott pályázat a kiírásban megfogalmazott valamennyi feltételnek megfelel, 
a pályázó szakmai programját támogatja a Nevelőtestület, valamint vezetői megbízását az 
Alkalmazotti értekezlet (2015.04.16.) és a Szülői Munkaközösség. Megbízását javasolja az 
oktatási szakértő is. 
 

A Nyár Óvoda vezetői álláshelyére három pályázat érkezett. A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nktv.) 67. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint 
az intézményvezetői megbízás feltétele a pedagógus szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség. 

Metzger Andrea nem rendelkezik pedagógus szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettséggel, a másik két pályázó viszont igen, így számára vezetői 
megbízás nem adható. 
 Altner Edit pályázata a kiírásban megfogalmazott valamennyi feltételnek megfelel, a 
pályázó szakmai programját a Nevelőtestület (2015.04.14.) támogatja, ugyanakkor a vezetői 
megbízását az Alkalmazotti értekezlet nem támogatja. Az oktatási szakértő a pályázat erősségeit 
6, hiányosságait 2 pontban foglalta össze, értékelése szerint a pályázó kinevezhető. 
 Kovácsné Szalárdy Ágnes pályázata a kiírásban megfogalmazott valamennyi feltételnek 
megfelel, a pályázó szakmai programját a Nevelőtestület nem támogatja, ugyanakkor a pályázó 
vezetői megbízását az Alkalmazotti értekezlet (2015.04.14.) támogatja. Az oktatási szakértő a 
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pályázat erősségeit 5, hiányosságait 6 pontban foglalta össze, értékelése szerint a pályázó 
kinevezhető.  
 

Az Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda vezetői álláshelyére egy pályázat érkezett, 
amit Fazekas Istvánné, az intézmény jelenlegi óvodavezető-helyettese nyújtott be. Az Nktv. 
67. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az intézményvezetői megbízás feltétele a 
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. Fazekas Istvánné 
nem rendelkezik pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, 
ezért nem felel meg a jogszabályi előírásnak, s számára az Nktv. 98. § (18) szerint sem adható 
vezetői megbízás, mivel pedagógus szakvizsgával sem rendelkezik, így a pályázatot 
eredménytelenné kell nyilvánítani. 
 

A 326/2013 (VIII.30) Korm. rendelet 24. § ugyanakkor úgy rendelkezik, hogy amennyiben 
az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert nem 
volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, vagy ha az intézményvezetői 
feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, a 
köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános pályázat kiírása 
nélkül - vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel 
rendelkező személynek. A köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb 
nyilvános pályázat kiírása nélkül legfeljebb egy évig láthatók el a 22. § (2) bekezdésében 
meghatározottak figyelembevételével. E rendelkezések alkalmazásában megfelelő feltétel az 
intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltétel. Ilyen megbízás hiányában az intézmény 
vezetésével kapcsolatos feladatokat a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni. 
 

Tekintettel arra, hogy, hogy Fazekas Istvánné az Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az intézményvezető helyettese, így javaslom, hogy 
az intézményvezetői feladatokat 2016.07.31-ig ő lássa el. 
 
 
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy: 

 a 2011. évi CXC. törvény 67. § alapján Babos Józsefnét bízza meg a Bőrfestő Óvoda 
vezetésével 2015.08.01-től 2020.07.31-ig; 

 a 2011. évi CXC. törvény 67. § alapján Pintér Évát bízza meg a JMK Óvoda vezetésével 
2015.08.01-től 2020.07.31-ig; 

 a 2011. évi CXC. törvény 67. § alapján Altner Editet bízza meg a Nyár Óvoda vezetésével 
2015.08.01-től 2020.07.31-ig; 

 az Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatot 
nyilvánítsa eredménytelennek, s a 326/2013 (VIII.30) Korm. rendelet 24. § alapján 
Fazekas Istvánnét bízza meg az Aranyalma Óvoda- Kertvárosi Tagóvoda vezetésével 
2015.08.01-től 2016.07.31-ig. 

 
Felelős:  Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
Újpest, 2015. április 27. 
 
 
 

  Dr. Molnár Szabolcs 
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Határozati javaslat: 
 

 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bőrfestő Óvoda vezetői teendőinek 
ellátásával 2015.08.01-től – 2020.07.31-ig terjedő időtartamra Babos 
Józsefnét bízza meg. 

 
 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a JMK Óvoda vezetői teendőinek 

ellátásával 2015.08.01-től – 2020.07.31-ig terjedő időtartamra Pintér Évát 
bízza meg. 
 

 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Nyár Óvoda vezetői teendőinek 
ellátásával 2015.08.01-től – 2020.07.31-ig terjedő időtartamra Altner Editet 
bízza meg. 
 

 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2011. évi CXC. törvény 67. § alapján az 
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda vezetői álláshelyére kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja és az Intézmény vezetői teendőnek ellátásával 
a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján 2015. augusztus 1-jétől – 
2016. július 31-ig terjedő időtartamra Fazekas Istvánnét bízza meg. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: Lőrikné Nagypál Krisztina 
 


