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Tisztelt Társulási Tanács !  

  

A Társulás által fenntartott Monostorapáti  székhelyű Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 

vezetőjének Sztrik Emilnének  közalkalmazotti jogviszonya nyugállományba vonulás miatt 

2018. október 31. napjával megszűnik. Társulási Tanács 5/2018.(I.31.)tárulási határozatával 

kiírta a pályázatot az intézményvezetői állásra. Sajnos jelentkező nem volt, ezért 

9/2018.(V.8.)társulási határozata alapján ismét közzé tette  a pályázati felhívást. A pályázati 

felhívásra 2 pályázat érkezett, de egyik pályázó sem nyerte el az álláshelyet, többségi döntés 

hiányában. Jelenleg az intézmény vezetését az  SZMSZ. szerinti helyettes Váradi Anita  

óvodapedagógus látja el. 

  

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

XXXIII. törvény köznevelési intézményben történő végrehajtásáról szólón 326/2013. 

(VIII.30.) Kormányrendelet 24. § (1) Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt 

pályázat nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott 

megbízást,  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. 

 

Figyelembe véve a rendelet 24.§ (2) bekezdését folyamatban van a bölcsőde kiépítése, új 

köznevelési intézmény létrehozása , a szervezési feladatok és köznevelési feladatok  ellátása 

elengedhetetlen vezetői megbízás nélkül. Jelenlegi helyettes tapasztalattal rendelkezik az 

intézményvezetésére vonatkozólag, ismeri a helyi viszonyokat, megkezdte iskolai 

tanulmányát intézményvezetői szakképzettség megszerzése érdekében.  

 

Javaslom 1 évre megbízni az intézményvezetői feladatok ellátásával. Váradi Anita hozzájárult 

a nyilvános ülés tartásához.   

 

 Monostorapáti, 2018. október 2.                                                              Takács Péter  

  Társulási Tanács elnöke  

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

 

Monostorapáti és  Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási  

Tanácsa  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) 67. §, a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési   

intézményekben  történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)  24.§ (1)-(2) bekezdés 

alapján  2018. november  1. napjától határozott időre, 2019. augusztus 15-ig – megbízza a 

Monostorapáti  székhelyű Mesevirág Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői, intézményvezetői 

feladatok ellátásával Váradi Anita  óvodapedagógust.  

Az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint a Korm. rendelet rendelkezései szerint kell megállapítani. 
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