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ELŐTERJESZTÉS 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi május 4-(a/e)i 
rendes/rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Javaslat óvodavezetői megbízással kapcsolatos eljárás 

eredményének megállapítására  
Melléklet: nincs – van ……...(db) 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester Iktatószám: 1-83 /2017. 
Az előterjesztést készítette: Bartus László osztályvezető 

Véleményezésre 

megkapta: 

Polgármester  Pénzügyi 
Osztályvezető 

 

Alpolgármester  
Városfejlesztési 
és Üzemeltetési 
Osztályvezető 

 

Jegyző  Jogász  

Igazgatási és 
Szociális 
Osztályvezető 

   

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és 
Szociális Bizottság 

Pénzügyi és 
Településfejlesztési 
Bizottság 

Ügyrendi Bizottság 

igen -      nem igen -      nem igen -      nem 

Megtárgyalás módja: nyílt zárt 

Elfogadásának módja:  minősített  egyszerű  

Törvényességi véleményezésre 

bemutatva: 

Igen 

Törvényességi 

észrevétel: 
 

Nincs észrevétel  

Nem  

Előzmény/korábbi döntés:  

Az előterjesztést aláírta: előterjesztő jegyző 

Testületi 
napirend sorsz.:  
Bizottsági  
napirend sorsz.:  

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

    (06-32) 460-753 
Fax: (06-32) 460-918 

E-mail: forum@paszto.hu 
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Tisztelt Képviselő- testület! 

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája óvodavezetői megbízására a Képviselő-testület 
29/2017. (II. 13.) 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. Ilyen 
megbízás hiányában az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell 
ellátni. Az SZMSZ rendelkezése szerint ebben az esetben az általános óvodavezető helyettes 
látja el a vezetői feladatokat.  
 
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 intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásával az 

intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés 
rendjének megfelelően, 2017. április 30-tól 2018. április 29-ig Zagyi Edit általános 
óvodavezető helyettest bízza meg. 

 
3. A megbízott vezető illetményét 274.532 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 70.847 Ft-

ban állapítja meg. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2017. április 25. 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

A határozati javaslat törvényes! 
 
 
            Dr. Gajdics Gábor 
           jegyző 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/426021/tvalid/2017.3.21./tsid/256
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