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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület  
2018. január 25-i ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat intézményvezetői kinevezésekre  
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2018. július 31-én a Homoktövis Óvoda, a 
Karinthy Óvoda és az Aranyalma Óvoda - Kertvárosi Tagóvoda vezetőjének lejár a vezetői meg-
bízása. 
 

A Homoktövis Óvodában Dikácz Attila Ferencné és a Karinthy Óvodában Beáné Losonci Katalin, 
jelenlegi óvodavezetők első vezetői megbízásukat töltik. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény alapján az ő esetükben a fenntartó és a nevelőtestület egyetértésével lehetőség 
van a pályázat mellőzésével való kinevezésre. 
 

A Homoktövis Óvodában Dikácz Attila Ferencné 2014. évben a pedagógusminősítés során telje-
sítette a követelményeket, így pedagógus II. fokozatba sorolása 2015. január 1-el megtörtént. 
2015-ben mesterpedagógus minősítési eljárás során 92,2%-os eredménnyel végzett és mester-
pedagógus fokozatba lépett. Az Oktatási Hivatal 2016. április 14-i tanfelügyeleti ellenőrzése 
folyamán mint pedagógust értékelte 94%-ra, majd sikeres vezetői ellenőrzés történt. 2017. de-
cember 5-én eredményes intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést tartottak az óvodában.  
Szakmai előmenetele alapján Dikácz Attila Ferencné rendelkezik azokkal a vezetői kompetenci-
ákkal, amelyekkel képes biztosítani mind intézményi mind munkatársi szinten az eredményes és 
hatékony pedagógiai munka feltételeit, ezért javaslom a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény alapján pályázat mellőzésével történő kinevezését 2018. augusztus 1-től 2023. 
július 31-ig tartó időtartamra. 
 

Felkérésemre a Homoktövis Óvodában 2018. január 15-én megtartott nevelőtestületi értekezle-
ten a nevelőtestület az alábbi eredménnyel alakította ki véleményét: 
 

 létszám: 17 fő 
 jelen volt: 17 fő 
 szavazott: 16 fő 
 érvényes szavazat: 16 db 

 

Dikácz Attila Ferencné pályázat nélküli vezetői megbízását 2018. augusztus 1 - 
2023. július 31. közötti időtartamra támogatja: 16 fő 100% 
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A Karinthy Óvodában Beáné Losonci Katalin 2014. évben a pedagógusminősítést 100%-ra telje-
sítette, így pedagógus II. fokozatba sorolása 2015. január 1-től megtörtént. 2015-ben mester-
pedagógus minősítési eljárás során 100%-os eredménnyel végzett és mesterpedagógus foko-
zatba lépett. Az Oktatási Hivatal 2016. 05. 06-án tanfelügyeleti ellenőrzés kapcsán, mint peda-
gógust értékelte 99%-os teljesítménnyel. 2017.02.21-én sikeres vezetői, 2017.10.17-én ered-
ményes intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés volt az óvodában. Szakmai előmenetele kimagasló 
eredményű. 
Az intézményt a törvényi előírásoknak megfelelően vezeti, ezért javaslom a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pályázat mellőzésével történő kinevezését 2018. au-
gusztus 1-től 2023. július 31-ig tartó időtartamra. 
 

Felkérésemre a Karinthy Óvodában 2018. január 17-én megtartott nevelőtestületi értekezleten a 
nevelőtestület az alábbi eredménnyel alakította ki véleményét: 
  

 létszám: 18 fő 
 jelen volt: 17 fő (előre leadott, zárt borítékban) 
 szavazott: 17 fő 
 érvényes szavazat: 17 db 

 

Beáné Losonci Katalin pályázat nélküli vezetői megbízását 2018. augusztus 1 - 
2023. július 31. közötti időtartamra támogatja: 17 fő 100% 
 
 

A Közművelődési és Oktatási Bizottság 2018. január 23.-i ülésén alakítja ki véleményét. 
 
 

Határozati javaslat: 
 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Homoktövis Óvoda vezetői teendőinek 
ellátásával Mesterpedagógus 13 fokozat közalkalmazotti besorolással 2018. 
08.01-től 2023.07.31-ig terjedő időtartamra Dikácz Attila Ferencnét bízza 
meg. 
 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Karinthy Óvoda vezetői teendőinek el-
látásával Mesterpedagógus 13 fokozat közalkalmazotti besorolással 2018. 
08.01-től 2023.07.31-ig terjedő időtartamra Beáné Losonci Katalint bízza 
meg. 

 

 
 

Felelős: Polgármester az illetékes Alpolgármester útján 
Határidő: folyamatos 
 
Budapest, 2018. január 18. 
 
 
 

 
Dr. Molnár Szabolcs 


