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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

                                                                      „Nyílt ülésen tárgyalandó”  

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére                                                                 

 
 

Tárgy: Városi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása 
 
 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 

              
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 

 
A Városi Óvoda vezetőjének vezetői megbízása 2015. július 31-én lejár. A Képviselő-testület 
12/2015. (I.28.) sz. határozata alapján pályázatot írt ki a Városi Óvoda intézményvezetésére. 
 
A pályázati kiírás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A.§ (4) bekezdése értelmében a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
(a továbbiakban: KIH) internetes honlapján, az Oktatási és Kulturális Közlönyben és 
Kistarcsa Város honlapján közzétételre került.  
A pályázati benyújtásának határidejéig - 2015. április 13-ig - 1 pályázat érkezett. 
A pályázat bontása 2015. április 15-én történt. A pályázó Ratimovszky Tiborné a jelenlegi 
óvodavezető. Pályázata a pályázati kiírásban szereplő szakmai és formai feltételeknek 
megfelel. A pályázó erkölcsi bizonyítványa 3 hónapnál nem régebbi. Pályázatának zárt ülésen 
való tárgyalását nem kérte. 
 
A pályázati határidő lejártát követően 21 napon belül a pályázókat -  Kjt. 20/A.§ (6) 
bekezdése értelmében – a Képviselő-testület által megbízott háromtagú szakértelemmel 
rendelkező bizottság meghallgatja és véleményét írásban foglalja. 

Kjt. „20/A.§ (6) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra 

kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a 

kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő 

munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek 

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 
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b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a 

pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.” 

 
A Képviselő-testület a 13/2015. (I.28.) sz. határozata alapján a szakmai bíráló bizottság tagjai 
Csampa Zsolt, Csonkáné Kisréti Boglárka és Horváthné Borsos Andrea 2015. május 4-én a 
pályázót meghallgatta és a pályázatot véleményezte. A szakmai bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek Ratimovszky Tiborné óvodavezetői kinevezését. A szakmai bizottság 
részletes véleménye az előterjesztés mellékletei között szerepel. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 189.§ alapján a 
pályázatokat véleményezni kell a nevelőtestületnek, az intézményben működő szakmai 
munkaközösségnek, a szülői munkaközösségnek és az alkalmazotti közösségnek is. Az 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (3)–(4) 
bekezdése és az EMMI rendelet 189.§ (1) bekezdése alapján a fenntartó a közoktatási 
intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt beszerzi az alkalmazotti 
közösség, az óvodaszék, a szülői szervezet véleményét, akik abban foglalnak állást, hogy 
támogatják-e a pályázó vezetői megbízását. Az Nkt. 70.§ (2) bekezdés j) pontja értelmében a 
nevelőtestület dönt az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített 
vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról. 
 

„189. § (1) A nevelési-oktatási intézményvezetői pályázattal összefüggésben az alkalmazotti 

közösség abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetői megbízását. 

 (2) A nevelőtestület az alkalmazotti közösség értekezletét megelőzően alakítja ki véleményét 

a pályázó által benyújtott vezetési programról. A nevelőtestület véleményét az alkalmazotti 

közösség értekezletén – a döntéshozatalt megelőzően – ismertetni kell.” 

 
A nevelőtestület és az alkalmazotti értekezlet 2015. május 12-én ült össze. A nevelőtestületi 
értekezlet a pályázó vezetői programjáról, az alkalmazotti értekezlet a pályázó személyéről 
alakította ki titkos szavazással a véleményét.  
A nevelőtestület 45 tagjából 42 tagja támogatta, 3 tagja nem támogatta Ratimovszky Tiborné 
vezetői programját.  
Az alkalmazotti közösség 83 tagjából 77 tagja támogatta Ratimovszky Tiborné 
intézményvezetői kinevezését, 6 tagja nem támogatta. 
 
Az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás és a döntést nem átruházható 
hatáskörként a Képviselő-testületnek kell meghozni Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. CLXXXIX. törvény (továbbiakban:Mötv.) 42.§ 2. pontja értelmében.  

„42.§ A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 

 2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe 

utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;” 

 

A Kjt. 23.§ (3) bekezdése és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerint a 
magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre adható és a vezetői 
megbízás végének július 1. és augusztus 15. közé kell esnie. 
„Kjt 23. §  
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(3) A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 

évig terjedő határozott időre szól.” 

 

A pályázati kiírás szerint a vezetői megbízás 5 évre szól 2015. augusztus 1. napjától 2020. 
július 31-ig, amelytől eltérni nem lehet. 

 
Fentiek alapján kérem, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 
 

 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Óvoda 
intézményvezetőjének Ratimovszky Tibornét bízza meg 2015. augusztus 1-től 2020. 
július 31-ig terjedő időszakra. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint Kistarcsa Város 
Önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete szerint kell megállapítani. 
 
Határidő: 2015. július 31. 
Felelős:Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozat elfogadása Mötv. 50.§ alapján minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2015. május 28. 
 
  Solymosi Sándor  
  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


