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  Előterjesztés 

Bicske Városi Óvoda óvodavezető ismételt megbízásáról 
 

1. előterjesztés száma: 50/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt  

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intéz-

ményekben történő végrehajtásáról 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 374/2012. (XII.20.) számú képviselő-testületi 

határozatával a Bicske Városi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátásával 

Iványi Ferenc Tivadarné óvodapedagógust bízta meg 2013. január 1. napjától 2017. augusztus 15. 

napjáig terjedő időre. A Bicske Városi Óvoda intézmény vezetésére Iványi Ferenc Tivadarné első 

alkalommal kapott magasabb vezetői megbízást.  

 

Pályázat kiírása: 

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 

20/B. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízásra 

pályázatot kell kiírni. 

A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki. A pedagógusok előmeneteli rendszeré-

ről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési in-

tézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továb-

biakban: R.) 21.§ a) pontja alapján magasabb vezetői megbízásnak minősül a települési 

önkormányzat képviselő-testülete által adott intézményvezetői megbízás. 

 

Pályázati eljárás mellőzése: 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 67.§ (7) bekez-

dése alapján a pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó 

és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és 

további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. 
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- A R. 22.§ (3) bekezdés alapján az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános 

pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület 

legalább kétharmada egyetért. 

 

- R. 22. § (4) bekezdés szerint a fenntartó írásbeli kezdeményezés nevelőtestületnek történő 

átadásától számított legalább tizenöt napot kell biztosítani a nevelőtestületi egyetértő nyilat-

kozat megadására. 

 

- A fenntartó, valamint a nevelőtestület egyetértése konjunktív feltételként jelenik meg a jog-

szabályokban, azaz azok együttes megléte estén van lehetőség a pályázati eljárás mellőzésé-

vel ismételt magasabb vezetői megbízás adására. 

 

Tekintettel arra, hogy a Intézményvezető Asszony magasabb vezetői megbízásának első ciklusa 

2017. augusztus 15-én ér véget, a hivatkozott jogszabályok alapján a képviselő-testületnek lehe-

tősége van annak eldöntésére, hogy a fenntartásában lévő köznevelési intézmény magasabb veze-

tői feladatainak ellátására - 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 16-ig terjedő időszakra – pá-

lyázati eljárás mellőzésével, Iványi Ferenc Tivadarné ismételt megbízásával kerüljön sor. 

 

Óvodavezető Asszony végzettsége és szakképzettsége a képesítési előírásoknak és valamennyi  

-  a magasabb vezetői megbízáshoz kötődő - egyéb jogszabályi feltételnek megfelel. 

 

Tekintettel arra, hogy az előzetes egyeztetések során Iványi Ferenc Tivadarné arról nyilatkozott, 

hogy az intézményvezetői feladatok további ellátása tekintetében vállalja és elfogadja a maga-

sabb vezetői megbízást pályázati eljárás mellőzésével, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 

tekintsen el az óvodavezetői megbízatás pályáztatásától, egyben kérje be a Bicske Városi Óvoda 

nevelőtestületének egyetértő nyilatkozatát Iványi Ferenc Tivadarné ismételt megbízásához. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jelen előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghoza-

talára. 

 

Bicske, 2017. március 7. 

 

 

 

        Pálffy Károly 

        polgármester 
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1. melléklet a 50/2017 számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Bicske Városi Óvoda óvodavezető ismételt megbízásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1.) egyetért azzal, hogy a Bicske Város Óvoda magasabb vezetői feladatai ellátásáról szóló 

megbízásra a 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 16-ig terjedő időszakra pályázat ki-

írása nélkül, a jelenlegi óvodavezető Iványi Ferenc Tivadarné ismételt megbízásával ke-

rüljön sor, amennyiben a pályáztatás nélküli vezetői megbízás feltételei teljesülnek, 

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy a pályáztatás nélküli vezetői megbízás feltételeinek teljesü-

lése érdekében keresse meg a Bicske Városi Óvoda nevelőtestületét és kérje be egyetértő 

nyilatkozatát Iványi Ferenc Tivadarné 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 16-ig terje-

dő időszakra pályázat kiírása nélkül történő ismételt magasabb vezetői megbízására vo-

natkozóan. 

 

 

Határidő:  

1.) pont 2017. március 29. 

2.) pont: 2017. április 7. 

Felelős: polgármester 

 


