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ELŐTERJESZTÉS 

 

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2018. június 20. napján tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői beosztás ellátására kiírt 

pályázat elbírálása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 27-én megtartott 

ülésén 39/2018.(III.27.) Kt. számú határozatával pályázatot írt ki a Balotaszállási 

Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői beosztás ellátására. 

 

A pályázat benyújtási határideje 2018. május 3. volt, ezen időpontig 1 db pályázat érkezett 

emailben illetve postai úton: 

 

Dr. Pappné Szekeres Klára (6785 Pusztamérges, Kolozsvári u. 20.) 

 

A pályázat mind alaki, mind tartalmi szempontból megfelel a pályázati kiírásnak, a pályázó az 

abban megjelölt valamennyi dokumentumokat és igazolásokat becsatolta. 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (3) 

bekezdés e) pontja szerint a fenntartó (Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete) a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával és megbízásának 

visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az 

intézmény alkalmazotti közössége, illetve a szülői szervezet véleményét. 

 

Az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja értelmében a nevelőtestület dönt az intézményvezetői 

pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról. 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények 

kialakításához - a pályázatnak a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) részére történő 

átadás napját követő első munkanaptól számítva - legalább harminc napot köteles biztosítani. 

A nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a 

véleményezési határidőn belül alakíthatja ki szakmai véleményét a vezetési programról. 

 

A fentiek alapján a fenntartó a beérkezett pályázati anyag 1 komplett példányának 



továbbításával felkérte a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda alkalmazotti közösségét, 

valamint a szülői szervezetet, hogy a pályázatban foglalt vezetési programról alkosson 

véleményt és írásban tájékoztassa a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás 

eredményéről. 

 

A nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a szülői munkaközösség a pályázat és a vezetési 

program véleményezését határidőben elvégezte, a részükről megküldött dokumentumok 

alapján Dr. Pappné Szekeres Klára pályázatát és vezetési programját egyhangúlag támogatják. 

 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése 

alapján a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a kinevezési, megbízási 

jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait 

érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottságnak nem lehet tagja - 

a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör 

gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét 

mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 

a) hatvan napon belül, vagy 

b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.  

 

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója képviseletében Huszta István Polgármester Úr által 

létrehozott háromtagú bizottság (tagjai: Oláh-Jaksa Gabriella, Mester János, Eszenszki Lajos) 

2018. május 23-án meghallgatta a pályázót, a bizottság egyhangúlag támogatja Dr. Pappné 

Szekeres Klára pályázatát és vezetési programját. 

 

A Képviselő-testületnek a kinevezéssel egyidőben döntenie szükséges továbbá az 

intézményvezetői pótlék mértékéről is.  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján a 

képviselő-testület hatáskörébe tartozó vezetői megbízás adásához minősített többség 

szükséges.  

 

 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Határozati javaslat:     …./2018. (VI.20.) Kt. sz. határozat 

 

1. Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balotaszállási 

Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői beosztás ellátására kiírt pályázati eljárást 

eredményesnek nyilvánítja. 

 

2. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja szerint át nem ruházható munkáltatói jogkörében 

eljárva–figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) 

bekezdés f) pontjában foglaltakra – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében biztosítottak alapján, a Balotaszállási 

Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői beosztása ellátásával - határozatlan idejű 



közalkalmazotti kinevezése mellett - 2018. augusztus 01. napjától 2023. július 31. 

napjáig Dr. Pappné Szekeres Klárát (6785 Pusztamérges, Kolozsvári u. 20.) bízza 

meg. 

 

3. A Képviselő-testület a nyertes pályázó illetményét a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény irányadó rendelkezései alapján állapítja meg, 

intézményvezetői pótlékát az illetményalap 40%-ában határozza meg. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes pályázó esetében a 

szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

 

Határidő: 2018. július 31. 

Felelős: Huszta István polgármester 

 

A Képviselő-testület határozatáról értesülnek: 
Huszta István polgármester 

Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző 

Fekete Mária intézményvezető 

Munkaügy 

Gazdálkodás 

 

Balotaszállás, 2018. június 13. 

 

 

         /: Huszta István :/ 

 


