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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2018. június 27-i nyilvános ülésére 
 

Tárgy:   Gyulakeszi Százszorszép Óvoda intézményvezetői munkakörére kiírt  
pályázat elbírálása  

 
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
 
Előkészítette: Dr. Németh Mária Anita jegyző 
 Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
 Varga Béláné, közművelődési és intézményi referens  
    
Megtárgyalja:  
 
Meghívandók: Bardon Zsoltné, pályázó 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Gyulakeszi Község Önkormányzata fenntartásában működő Gyulakeszi Óvoda intézmény-
vezetőjének vezetői megbízása 2018. július 31. napjával lejár.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdé-
se értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete – amennyiben törvény kivételt nem 
tesz – kinevezi az irányítása alá tartozó intézmény vezetőjét.  
 
A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról) (továbbiakban: Korm rendelet) alapján a köznevelési intézményekben - az 
intézmény gazdálkodási jogosítványaitól függetlenül – a települési önkormányzat képviselő-
testülete által adott vezetői beosztás magasabb vezetői beosztásnak minősül, mely beosztást 
nyilvános pályázat útján kell betölteni. 
 
A pályázat meghirdetése megtörtént, benyújtásának határideje 2018. június 5-én lejárt. 
  
A pályázati felhívásra, a korábban is vezetői feladatokat ellátó Bardon Zsoltné adta be a pá-
lyázatát. A pályázat elbírálásánál zárt ülés tartását nem kérte. 
 
Bardon Zsoltné rendelkezik az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör 
betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, óvodapedagógusi és 
óvodavezetői gyakorlattal, valamint a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazással.  
 
 
 
 
 



Pályázata megfelel a jogszabályok és a pályáztató által előírt feltételeknek, tartalmazza a 
végzettségeket igazoló oklevelek másolatát, a személyes adatok kezeléséről szóló nyilatkoza-
tot, erkölcsi bizonyítványt, a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó 
programját a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, továbbá a pályázati 
felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket.  
 
A pályázattal kapcsolatos egyeztetések megtörténtek, a véleménynyilvánításra jogosultak 
megküldték a véleményüket, amelyek az előterjesztés mellékleteit képezik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményvezetői pályázati eljárás lezárása-
ként az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásá-
ban működő Gyulakeszi Százszorszép Óvoda intézményvezetői fel-
adatainak ellátására Bardon Zsoltné óvónőt bízza meg. 
 
Magasabb vezetői megbízás időtartama: öt év 
Megbízás kezdő napja: 2018. augusztus 1. napja 
Megbízás megszűnésének napja: 2023. július 31. napja 
 
Munkahely/székhely: Gyulakeszi Százszorszép Óvoda 
8286 Gyulakeszi, Kossuth Lajos utca 76. 
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 66.§-a alapján, a beosztáshoz kapcsolódó magasabb vezetői 
pótlékát az illetményalap 40%-ában határozza meg. 
 
Felkéri a jegyzőt a Magyar Államkincstárnál történő bejelentési köte-
lezettséggel kapcsolatos ügyintézésre. 
 
Határidő: 2018. augusztus 15. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
  

Tapolca, 2018. június 21. 
        Szennyainé Kovács Veronika 
          polgármester 
 


