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2 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Óvodavezetői megbízás 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének a 49/2015. (IV.28.) határozata alapján az 
önkormányzat fenntartásában működő Tolmácsi Kisbagoly Óvoda óvodavezetői feladatok ellátására 
pályázat került meghirdetésre. A pályázatra nyitva álló határidő alatt (2015. június 30-ig) az 
óvodavezetői munkakör ellátására pályázat nem érkezett.   
Az óvodavezetői feladatok ellátásával jelenleg megbízott Kiss Zsófia megbízása 2015. július 31-én 
lejár. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nk. tv.) 83. § (2) bekezdés f) 
pontja értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás 
visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó 
rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett. 
A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: 
munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszony keretében kerülnek foglalkoztatásra. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja értelmében a  
törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás át nem 
ruházható képviselő-testületi hatáskörnek minősül.   

 
A magasabb vezetői megbízás feltételeinek meghatározását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet szabályozza.  
A Kormányrendelet 21.§-a előírja: a köznevelési intézményben - az intézmény gazdálkodási 
jogosítványaitól függetlenül - magasabb vezetői megbízásnak minősül a miniszter, az országos, 
területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése, a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési 
önkormányzat képviselő-testülete, a fenntartó vezetője vagy megbízottja által adott intézményvezetői 
megbízás.  
Az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül, és kizárólag pályázat alapján 
létesíthető. 
A Korm.rendelet 22.§ (2) bekezdése előírja, ha a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 
megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esik, a megbízás 
lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni. 
 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 
Korm.rendelet 24.§-a értelmében ha 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 - e bekezdésben foglaltak szerint - 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. 
A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda szervezeti és működési szabályzata az intézményvezető akadályoztatása 
esetén érvényes helyettesítés rendjét a következők szerint szabályozza: 
 
„A nevelési-oktatási intézményben biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását az alatt időszak alatt, 
amelyben a gyermekek, a tanulók az intézményben tartózkodnak, a következők szerint. 
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• A vezetőt akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben az el nem halasztható ügyek 
intézésével a jelenlévő óvodapedagógusok közül a magasabb iskolai végzettségű pedagógus 
helyettesíti. Azonos végzettség esetén a magasabb szolgálati jogviszony dönt. Ezen időszak 
alatt felelőssége, intézkedési jogköre kizárólag az intézmény zökkenőmentes működésével, a 
gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali intézkedést igénylő ügyekre 
terjed ki. 

• A vezető tartós távolléte (a legalább három hetes, folyamatos távollét) esetén a teljes vezetői 
jogkör gyakorlására, külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. 

• Reggel 7.00 órától 8.00 óráig, illetve a 16.00 órától 17.00 óráig terjedő időben a vezető 
helyettesítésének ellátásában közreműködik a munkarend szerint ez időben munkát végző 
óvodapedagógus. Intézkedési jogköre az intézmény működésével a gyermekek biztonságának 
megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki 

A vezető és az óvodapedagógusok közül valamelyiküknek a nevelési intézményben kell 
tartózkodnia.” 

 
Tekintettel arra, hogy a vezetői beosztás betöltetlen, a munkáltatótól a teljes vezetői jogkör 
gyakorlására vonatkozó írásos intézkedés (felhatalmazás) szükséges a vezetői feladatok ellátására.  
Mindezek alapján a határozati javaslatban foglaltak szerint javaslom az óvodavezetői beosztás 
ellátására szóló megbízás adását, tekintettel arra, hogy az óvodában a magasabb iskolai végzettséggel 
rendelkező pedagógus, valamint a magasabb szolgálati jogviszonnyal rendelkező pedagógus Kiss 
Zsófia óvónő. 
 
 
Tolmács, 2015. július 9. 
  Tisztelettel: 
 
 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
 
 

………./2015. (…...) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i - j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda (2657 Tolmács, 
Szent Lőrinc út 106.) óvodavezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a pályázatra nyitva álló határidő alatt pályázat nem érkezett be. 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 24.§ (1) bekezdése, és  a 
Tolmácsi Kisbagoly Óvoda szervezeti és működési szabályzatában a vezető helyettesítésére vonatkozó 
szabályozása alapján – tekintettel arra, hogy a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda óvodavezetői munkakör 
betöltésére kiírt pályázati eljárás pályázat hiányában eredménytelen volt – az óvodavezetői feladatok 
ellátásával 1 évre, 2015. augusztus 1. napjától 2016. július 31-ig terjedő időszakra az intézményben 
leghosszabb ideje dolgozó óvónőt, Kiss Zsófia óvodapedagógust bízza meg.  
A megbízott óvodavezető illetményét a vonatkozó jogszabályi előírások szerit kell megállapítani. 
 
Határidő: 2015. augusztus 1-jétől 2015. július 31-ig 
Felelős: polgármester 


