
 
Tolmács Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
2657 Tolmács, Sport út 1. 
www.tolmacs.hu 

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Képviselő-testület 
2022. július 26., kedd 09 óra 00 perckor 

tartandó rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy: 

5. Döntés a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda intézményveze-
tői pályázatáról  

 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
Készítette: dr. Szabó Letícia Ágnes 
 
 
Előterjesztés száma: Ny/5. 
1/2020 
 
Előzetesen tárgyalja: 

Képviselő-testület saját hatáskörében tárgyalja. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi  
feltételeknek megfelel: dr. Szabó Letícia Ágnes jegyző 
 
A döntéshez szükséges többség: egyszerű többség 
 
Döntési forma: Határozat 
 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell tárgyalni 



 
Előterjesztés száma: Ny/5. 

 
 

5. napirendi pont 
 

 

Döntés a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda intézményvezetői pályázatáról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzata a 43/2022. (V.26.) határozat alapján a Tolmácsi Kisbagoly 
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására pályázati felhívást hirdetett meg. A pályázati fel-
hívás közzétételre került Tolmács Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett állásügyi internetes honlapon. A pályázat-
ra nyitva álló határidő alatt (a pályázat benyújtásának határideje 2022. június 30. napja volt) 
az óvodavezetői munkakör ellátására 1db pályázat érkezett. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) be-
kezdés f) pontja értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, ki-
nevezése, 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 41.§ (7) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete – ameny-
nyiben törvény kivételt nem tesz – kinevezi az intézmény vezetőjét. 
 
Az Mötv. 42.§ 2. pontja értelmében a törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt vá-
lasztás, kinevezés, vezetői megbízás át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörnek minő-
sül.  
Az Mötv. 46.§ (2) b) pontja szerint a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére vá-
lasztás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás 
megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. A pályázó (Kiss Zsófia) 
nem kérte a pályázat, illetve a vezetői megbízás zárt ülésen történő tárgyalását.  
A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a to-
vábbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszony keretében kerülnek foglalkoztatásra. 
 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet 21.§ aa) pontja értelmében magasabb vezetői megbízásnak minősül 
a települési önkormányzat képviselő-testülete által adott intézményvezetői megbízás. 
 
A magasabb vezetői megbízás feltételeinek meghatározását a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a pedagógusok előmeneteli rend-
szeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési in-
tézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szabályozza. 
 
A Kjt. 20/A. § (1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesít-



hető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati 
feltételeknek megfelel.  
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a beérkezett pályázatot szíveskedjen megtárgyalni, 
és a  
döntést szíveskedjen meghozni. 
 
 
Tolmács, 2022. július 20. 
 Tisztelettel: 
 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 

 
Határozati javaslat 

Tolmács Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

___/2022. (VII.__.) határozata 
 

a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda óvodavezetői megbízásáról 
 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jog-
körében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (1) 
bekezdése alapján a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda óvodavezetői állás betöltésére meghirdetett 
pályázatra beérkező pályázatok alapján, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben törté-
nő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 
22.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ______________________ pályázót 2022. 
augusztus 1. napjától határozott időre, 
_____________________________________________. napjáig - a kinevezés szerinti mun-
kaköre mellett - megbízza a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda óvodavezetői munkakörének  
betöltésével, illetve az óvodavezetői feladatok ellátásával.  
Az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a Korm. rendelet rendelkezései szerint kell megállapítani. 
 
 
Határidő: 2022. július 20. 
Felelős: polgármester 
 


