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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2017. március 31-i ülésen tárgyalta a Képviselő-testület az intézményvezetői pályázat kiírásá-
ról készített előterjesztést.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7)-a lehetőséget biztosít arra, 
hogy a pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a ne-
velőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további 
megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. 
 
A Képviselő-testület a 67/2017. (III.31.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy él jogszabályban bizto-
sított lehetőséggel és kikéri a nevelőtestület véleményét.   
 
A nyolc tagú nevelőtestületből a jelenlegi vezető érintettséget jelentett be és nem szavazott, így 
7 fő támogatta azt, hogy továbbra is ő maradjon a vezető.  
 
A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét az előterjesztéshez csatolom. 
 
A Képviselő-testület március 31-én megtartott ülésén 7 képviselő egyhangúlag támogatta, hogy 
a nevelőtestület pozitív véleményének ismeretében ismételten 5 évre Vinczéné Szunyogh Judit 
kerüljön megbízásra az óvodavezetői feladatokra.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. április 20.  
                                                                                                          
 
 
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

67/2017. (III.31.) számú határozata 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Napköziotthonos Óvoda in-
tézményvezetői pályázat kiírása” tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdé-
se alapján - Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető ismételt megbízásával egyetért. Felkéri 
dr. Varga Tibor jegyzőt, hogy nevelőtestületnél írásban kezdeményezze az intézményvezető 
pályázat nélküli ismételt öt éves időtartamú megbízásához szükséges egyetértő nyilatkozat 
megadását.  
A Képviselő-testület az intézményvezető ismételt megbízásáról, vagy nyilvános intézményveze-
tői pályázat kiírásáról a nevelőtestület véleményének ismeretében április 28-i ülésén dönt. 
 
Határidő: nevelőtestület értesítésére 2017. április 5. 
Nevelőtestület véleményének kialakítására: 2017. április 23. 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 
 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
 
Értelmező rendelkezések:  
4.§ 20.16 nevelőtestület: a nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkavi-
szony, egyházi szolgálati jogviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú 
végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoz-
tatottak közössége, 
 
67.§ 7)346 Az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános 
pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a 
fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető har-
madik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.( IV.28.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Napköziotthonos Óvoda in-
tézményvezetői újabb öt év időtarmanú vezetői megbízásának tárgyában készült előterjesztést. 



Döntés intézményvezető megbízásáról                                                                                    2017. 04.28 -i Kt. ülésre 

3 
 

 
A Képviselő-testület - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdé-
sében kapott fel alapján - Vinczéné Szunyogh Juditot bízza meg öt évre – 2017. augusztus 1. 
naptól 2022. július 31. napig a Napköziotthonos Óvoda vezetőjének. 
 
Az intézményvezető bérét és vezetői pótlékát a jelenleg hatályos bérével azonos összegben 
határozza meg.  
. 
 
Határidő: 2017. augusztus 01. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


