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Tisztelt Képviselő- testület! 

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája óvodavezetői megbízására a Képviselő-testület 
258/2018. (IX. 3.) számú határozatával pályázatot írt ki. A pályázati felhívásra pályázatot nem 
nyújtottak be, ezért az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett 
eredményre. 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint, 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. E rendelkezések 
alkalmazásában megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltétel.  
Az intézményben megfelelő képzettségű szakember nem vállalja a feladatot, így intézményen 
kívüli szakembert kerestünk meg, aki vállalkozik az átmeneti időszakban az intézmény 
vezetői feladatainak ellátására. 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztó Városi 
Önkormányzat Óvodája óvodavezetői megbízással kapcsolatos eljárás eredményének 
megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
. 

1. Megállapítja, hogy a pályázati kiírásra nem érkezett pályázat, így a pályáztatás 
eredménytelenül zárult. 

 
2. Ennek ismeretében az óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatok ellátásával Nagy 

Józsefnét (szül: Pásztó, 1958. 10. 30.) bízza meg 2018. november 1. napjától 2019. 
augusztus 15. napjáig. 

 
3. A megbízott vezető illetményét 410.000 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 90.000 Ft-

ban állapítja meg. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2018. október 29. 

Farkas Attila 
polgármester 

 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Sándor Balázs 
          jegyző 
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