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ELŐTERJESZTÉS 

Polgármesteri döntésre 

 

Tárgy: Javaslat intézményvezetői megbízásra  

 

Tisztelt Polgármester úr! 

 

A Közművelődési és Oktatási Bizottság 5/2020. (I.28.) számú határozata alapján a Viola 
Óvoda és a Virág Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázatot írtunk ki. A felhívásokra 
összesen négy pályamunka érkezett. A Személyügyi Osztály és a felkért független 
közoktatási szakértő a beérkezett pályázatokat formai és tartalmi szempontból megvizsgálta, 
a fenntartó a 2020. 03. 11-től fennálló koronavírushelyzetre figyelemmel (a vészhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11. Korm. rendelet) eltekintett a pályázók pszichológiai 
alkalmassági vizsgálatától, továbbá betartotta a pályázati eljárás lefolytatása alatt a 
vészhelyzetben szükséges és elvárt óvintézkedéseket. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése szerint a vélemények kialakítására jogosultak 
véleményét beszereztük. 

A fennálló helyzetre tekintettel a Közművelődési és Oktatási Bizottság javaslattételének 
megkérésére nem áll mód. 

A Virág Óvoda – Palatinus Antalné vezetői álláshelyére egy pályázat érkezett. Palatinus 
Antalné, az intézmény jelenlegi vezetője által benyújtott pályázat a kiírásban megfogalmazott 
valamennyi feltételnek megfelel, a pályázó szakmai programját támogatja a Nevelőtestület, 
valamint a vezetői megbízását az Alkalmazotti közösség. 

A Virág Óvoda 2020. április 20.-22. között megtartott szavazáson – az előírt biztonsági 
óvintézkedések betartása mellett – alakította ki véleményét: 

 létszám:    17 fő (óvodavezető nélkül) 
 jelen volt:    15 fő 
 szavazott    15 fő 

 érvényes szavazat:          15 db 
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Palatinus Antalné pályázattal történő vezetői megbízását 2020. augusztus 1-től 2025. július 
31-ig terjedő időtartamra támogatja 15 fő (100 %) 
 
Javaslom, hogy a Virág Óvodában Palatinus Antalné vezetői megbízását támogassa. 
 
 

A Viola Óvoda vezetői álláshelyére három pályázat érkezett. Takács Zoltán, Gombosné 
Fodor Tímea Virág Óvoda óvodapedagógusa és Király Rita a Bőrfestő Óvoda vezető 
helyettese, aki 2020. április 08-án pályázatát hivatalosan írásban visszavonta rendkívüli 
családi okokra hivatkozva. 

 
A beadott dokumentumok alapján megállapítható, hogy Gombosné Fodor Tímea részben 

rendelkezik az előírt képesítésekkel – pedagógus szakvizsga hiánya -. Azonban a pályázó 
2019. szeptember 06-án megkezdte az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán Vezető 
óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 
továbbképzését, melynek befejezése 2021. június 30. A közoktatási szakértő javaslata 
alapján pályázata minden másban megfelelő. 

 
A Viola Óvodában megtartott szavazáson – az előírt biztonsági óvintézkedések betartása 

mellett – alakította ki véleményét Gombosné Fodor Tímea esetében: 
 

 létszám:     34 fő (óvodavezetővel) 
 jelen volt:     34 fő 
 szavazott     34 fő 
 érvényes szavazat:            34 db 
 igennel szavazott személyére:  7 fő 
 Pedagógiai programjára:   4 fő   

 
A beadott dokumentumok alapján megállapítható, hogy Takács Zoltán rendelkezik az 

előírt képesítési követelményekkel, azonban a pályázati anyaga alapján a közoktatási 
szakértő nem javasolja az óvodavezetői beosztás ellátására. 

 
A Viola Óvodában megtartott szavazáson - az előírt biztonsági óvintézkedések betartása 

mellett – alakította ki véleményét Takács Zoltán esetében: 
 

 létszám:     34 fő (óvodavezetővel) 
 jelen volt:     34 fő 
 szavazott     34 fő 
 érvényes szavazat:            34 db 
 igennel szavazott személyére:  13 fő 
 Pedagógiai programjára:     5 fő   

 
Figyelembe véve a közoktatási szakértő véleményét, melyben nem javasolja Takács Zoltán 
óvodavezetői kinevezését, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/B. §-ban foglaltak 
alapján Gombosné Fodor Tímea óvodavezetői kinevezésének 1 évre történő megbízását 
javaslom, azzal a kikötéssel, hogy a pedagógus szakvizsga keretében az intézményvezetői 
szakképzettség befejezése előírásra kerül részére. 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 

1. A polgármester úgy dönt, hogy a Virág Óvoda vezetői teendőinek 
ellátásával Pedagógus II/14. fokozat közalkalmazotti besorolással 2020. 
08.01-től 2025. 07.31-ig terjedő időtartamra Palatinus Antalnét bízza meg. 

 

2. A polgármester úgy dönt, hogy a Viola Óvoda vezetői teendőinek 
ellátásával 2020. 08. 01-től 2021. 07. 31-ig terjedő időtartamra Gombosné 
Fodor Tímeát bízza meg, azzal a kikötéssel, hogy legkésőbb 2021. július 
31-ig pedagógusi szakvizsgáját megszerzi.  

 
Felelős:  Polgármester az illetékes Alpolgármester útján 
Határidő:  folyamatos 
 
 
Újpest, 2020. április „         „ 
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