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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2017. március 30-i ülésére 
 
Tárgy: Javaslat intézményvezetői pályázat eredménytelenné nyilvánítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Közművelődési és Oktatási Bizottság 2/2017. (I. 30.) KOB határozata alapján pályázatot 
írtunk ki az Aranyalma Óvoda - Kertvárosi Tagóvoda vezetői álláshelyére. A kiírásra egy 
pályázat érkezett, amit Fazekas Istvánné, jelenlegi óvodavezető-helyettes, az intézmény 
2017. július 31-ig megbízott vezetője nyújtott be.  

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés b) pontjában 

foglaltak szerint az intézményvezetői megbízás feltétele a pedagógus szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői szakképzettség, amellyel Fazekas Istvánné nem rendelkezik 
(tanulmányait várhatóan 2017 júniusában fejezi be), ezért pályázata érvénytelen és számára 
intézményvezetői megbízás nem adható. Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-
testületnek az Aranyalma Óvoda - Kertvárosi Tagóvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt 
pályázat eredménytelenné nyilvánítását. 

 
A 326/2013 (VIII.30) Kormányrendelet 24. § úgy rendelkezik, hogy amennyiben az 

intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, a köznevelési 
intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános pályázat kiírása nélkül - 
vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel rendelkező 
személynek. E rendelkezés alkalmazásában megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz 
szükséges feltétel. A kormányrendelet 22. § (2) bekezdése szerint a köznevelési intézmény 
vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül legfeljebb egy évig 
láthatók el. Ilyen megbízás hiányában az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint 
kell ellátni.  

 
Az előterjesztést a KOB a 2017. március 28-i ülésén tárgyalta, és javasolta a pályázati 

eljárás eredménytelenné nyilvánítását, valamint újabb egy évre Fazekas Istvánné megbízását 
az intézményvezetői feladatok ellátásával. 

 
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 2018. július 31-ig Fazekas Istvánné lássa el. 
 
Újpest, 2017. március 29. 
 
 

  Dr. Molnár Szabolcs 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2011. évi CXC. törvény 67. § alapján az 
Aranyalma Óvoda - Kertvárosi Tagóvoda vezetői álláshelyére kiírt pályázatot 
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eredménytelennek nyilvánítja, és az Intézmény vezetői teendőnek ellátásával a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján 2017. augusztus 1-jétől – 2018. július 
31-ig terjedő időtartamra Fazekas Istvánnét bízza meg. 

 

 
Felelős:  Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Lévai Tamás 


