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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

5/2010. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2010. május 5-én 1600 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: 
 Hajnis Ferenc  polgármester 
 Balázs János Ferenc alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dávid Imre képviselő 
 Dudás Gergely képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
 Hámori Imréné képviselő  
 Loksa János képviselő 
 Torma Andrea körjegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. 
Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt 
megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Balázs János alpolgármester és Hámori Imréné képviselő 
legyen. A javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi 
pontot tárgyalja: 
 
Napirend  
 

1. Tolmács-Bánk Óvoda óvodavezetői állás – pályázati kiírás 
 
 
 
1. Napirend  Tolmács-Bánk Óvoda óvodavezetői állás – pályázati kiírás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az óvoda jelenlegi vezetője Hámori Imréné, akinek a vezetői megbízása június 30-án lejár. Az 
intézményvezetői állást július 1-jétől be kell tölteni. Az óvodavezető közalkalmazott, és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény értelmében közalkalmazotti jogviszony csak nyilvános pályázat útján létesíthető. 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet értelmében az 
intézményvezetői, így az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül. Magasabb 
vezetői megbízás legalább öt és legfeljebb tíz évre adható. A közoktatásról szóló törvény előírja, hogy a 
közoktatási intézmény vezetőjét a fenntartó, vagyis a képviselő-testület bízza meg. A törvény előírja, hogy 
a pályázati felhívásnak mit kell tartalmaznia. A törvény azt is előírja, hogy a magasabb vezetői munkakörre 
kiírt pályázat esetén a pályázót a képviselő-testület által létrehozott legalább 3 tagú, szakértelemmel 
rendelkező bizottság hallgatja meg, mely bizottság írásba foglalja a véleményét, és ezt a döntést hozó 
képviselő-testület elé terjeszti. Most még nem kell dönteni a bizottságról, mert a bizottságnak csak a 
pályázatok beérkezését követően lesz feladata, de mindenki gondolkodjon a személyeket illetően. 
Előkészítettük a pályázati kiírás tervezetét, melyben feltüntettük a pályázati feltételeket, azt, hogy a 
pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szlovák nemzetiségi óvónői végzettség. Az óvodában jelenleg nincs 
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üres álláshely, ezért a pályázati kiírásban azt is megjelöltük, hogy vezetői megbízást csak az kaphat, aki 
velünk közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető, hiszen nem tudunk még egy óvónőt, illetve vezetőt felvenni. A Magdi bár nyugdíjas, szeretne 
továbbra is óvónőként dolgozni, nem kíván elmenni. Úgy gondolom, mi is meg vagyunk elégedve a 
munkájával. Így a tolmácsi óvodában a két óvónői állás be van töltve, és ugyanez a helyzet a bánki 
óvodában is, tehát plusz létszámot nem tudunk felvenni. A pályázati kiírás tervezetét megküldtük a bánki 
képviselő-testületnek is, bár a társulási megállapodásunk csak azt rögzíti, hogy a vezetői kinevezésnél a 
bánki képviselő-testület véleményét ki kell kérnünk, úgy gondolom, az a tisztességes együttműködés, ha a 
kiírást is véleményeztetjük a bánki testülettel. A bánki képviselő-testület ma megtárgyalta a pályázati kiírás 
tervezetét, és egyetértett vele. Amennyiben mi is elfogadjuk, megindulhat a pályázati eljárás. A 
közalkalmazotti pályázati felhívást közzé kell tenni a közigállás központi kormányzati portálon, valamint a 
helyben szokásos módon, a tolmácsi és a bánki hirdetőtáblán, valamint a honlapunkon. Ezen kívül az 
intézményvezetői pályázatra vonatkozó külön szabály, hogy a felhívást az Oktatási és Kulturális 
Közlönyben is meg kell jelentetni. Ez sajnos azt jelenti, hogy a közlönyben való megjelenés elég 
hosszadalmas, alap esetben 6-8 hét, ezért sürgősségi megjelenést kell kérnünk, hogy beleférjünk a 
határidőbe, amiért sajnos 18.150 Ft-ot kell fizetnünk. A pályázat benyújtásának határideje a közigállás 
honlapon történő megjelenéstől számítva 15 napnál rövidebb nem lehet. A pályázatok véleményezésének 
szigorú, törvényben rögzített menete van, ki kell kérni a nevelőtestület véleményét, az alkalmazotti 
közösség véleményét, a szülői szervezet véleményét, valamint a bánki szlovák nemzetiségi intézmény miatt 
a bánki szlovák kisebbségi önkormányzat egyetértését is.  Hangsúlyozom, hogy a kisebbségi 
önkormányzattól nem a véleménye szükséges, hanem az egyetértése. 
Van-e a pályázati kiírással kapcsolatos kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Miért szerepel a kiírásban a szlovák kisebbségi nyelvismeret és végzettség előnyként, mikor ez a mi 
óvodánkat nem érinti, és mi vagyunk a székhely, a vezető nálunk dolgozik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennek két oka van: egyrészt amikor létrehoztuk a társulást, volt egy szóbeli megállapodás a két fél között, 
hogy amikor letelik a jelenlegi intézményvezető megbízatása, a következő intézményvezető megbízásánál 
előnyt fog jelenteni a szlovák nyelvismeret, illetve szlovák óvónői végzettség, mivel a bánki óvodában 
szlovák nemzetiségi nevelés folyik, és kisebbségi nevelési intézménynek minősül. Természetesen ez azt 
jelenti, hogy ha a bánki tagintézmény-vezető megpályázza az intézményvezetői állást, akkor előnyben kell 
részesíteni, hiszen rendelkezik ezzel a végzettséggel, és jelenleg is jogviszonyban áll az óvodával, tehát 
nem jelent új létszámot. A másik ok pedig az, hogy mivel a bánki óvoda nemzetiségi óvoda, ezért úgy 
gondolom, az a tisztességes eljárás a részünkről, ha a szlovák nyelvismeretet előnyként figyelembe 
vesszük, mert természetes, hogy az intézménynek jó, hogy ha a vezetője ismeri a nemzetiségi nyelvet és 
esetleg még ilyen végzettsége is van. Ezen kívül a törvény előírja, hogy ilyen nemzetiségi intézmény esetén 
a vezető megbízásához a kisebbségi önkormányzat egyetértése szükséges. Tehát nem a véleménye, hanem 
az egyetértése, ami azt jelenti, hogy az ő egyetértésük nélkül nem lehet megbízni a vezetőt. Biztos vagyok 
benne, hogy nekik az a törekvésük, hogy ilyen végzettséggel vagy nyelvismerettel rendelkező vezető 
legyen. Amikor tavaly a bánki óvodába megpályáztatták az óvónői állást, ez a feltétel akkor is előnyt 
jelentett. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést:  
Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztett óvodavezetői pályázati kiírást elfogadjuk, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

53/2010. (V.5.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő–testülete pályázatot hirdet a 
Tolmács-Bánk Óvoda óvodavezetői állás betöltésére, az előterjesztett pályázati 
kiírás szerint, melynek a legfontosabb elemei: 

Pályázati feltételek: 
− Főiskola, Óvodapedagógus végzettség 
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− Pedagógus szakvizsga 
− Legalább 5 éves óvodapedagógusi és magasabb vezetői gyakorlat 
− A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
− Szlovák nemzetiségi óvodapedagógusi képzettség, szlovák 

nyelvismeret 
 
Az óvodavezetői állás 2010. július 1-jétől tölthető be. 
A vezetői megbízás határozott időre, 2010.július 1-jétől 2015. július 31-ig szól. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a pályázati 
eljárás lefolytatására. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester, körjegyző 

 
 
 
 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését lezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 

 Balázs János Ferenc Hámori Imréné 
    alpolgármester képviselő 


