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Endrefalva Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2013. május 15-én 

megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének 

jegyzőkönyve 



J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én 17
00

 

órakor, az Endrefalva Község Önkormányzata Hivatalának nagytermében megtartott rendkívüli, 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint) 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Papp Gábor alpolgármester 

Csonka Tímea képviselő 

Deák Sándorné képviselő 

Holecz Sándorné képviselő 

Vincze Nikolett jegyző 

Antalné Varga Katalin tanügy-igazgatási szakértő 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester üdvözli a képviselő-testületet és a megjelent tanügy-

igazgatási szakértőt a rendkívüli testületi ülésen, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel 

határozatképes, az ülést 17
00

-órakor megnyitja. Javasolja a napirend elfogadását és Csóri Boglárka 

Anita köztisztviselőt jegyzőkönyv-vezetőnek. 
 

Napirend javaslat: 
 

1. Az óvodavezetői pályázat megtárgyalása 

Előterjesztő: Vincze Nikolett jegyző 
 

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv-vezető személyét és a napirendet egyhangúan elfogadta. 
 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Az óvodavezetői pályázat megtárgyalása 

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 
 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Át szeretném adni a szót az előterjesztőnek, mivel a 

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szerint az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével 

összefüggő feladatokat – ide nem értve a pályázati feltételek meghatározását – a nevelési-oktatási 

intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője látja el. 

Vincze Nikolett jegyző: Az óvodavezetői állás a jogszabályoknak megfelelően a Közigazgatási és 

Igazságügyi Hivatal honlapján és az Oktatási és Kulturális Közlöny 7. számában meghirdetésre 

került. Az álláshely betöltésére egy pályázat érkezett. A pályázó nem felel meg a pályázati 

követelményeknek, mivel nem rendelkezik a Knt. 67. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel. Jogszabály szerint ez 

alál a képviselő-testület nem adhat felmentést, sem határidőt a szakvizsga megszerzésére. Ennek 

következményeként a képviselő-testületnek – megfelelő pályázat hiányában - eredménytelennek 

kell nyilvánítania a pályázatot. Javasoljuk, hogy újra hirdesse meg a testület az óvodavezetői 

pályázatot, hiszen a nevelési év kezdetéig ezt még megteheti. A Kjt. szerint a munkakör pályázat 

kiírása nélkül is betölthető olyan munkakör esetén, amely tekintetében - kilencven napon belül - 

már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására. Az ülésre 

meghívtuk Antalné Varga Katalint is, mint tanügy-igazgatási szakértő, mert az új köznevelési és 

végrehajtási rendeletekben kikértük az ő véleményét is és más szakértőkkel is egyeztettünk a 

kérdésben. Több helyről kértünk állásfoglalást is a kérdésben, hogy amennyiben másodszorra is 

eredménytelen lesz a pályázat, egy nevelési évre csak helyettesi megbízás adható és az SZMSZ 

szerint a helyettes látja el a vezetői feladatokat, vagy adható-e vezetői megbízás egy nevelési évre. 

Átadom a szót Antalné Varga Katalinnak. 



Antalné Varga Katalin tanügy-igazgatási szakértő: Az elkövetkezendőkben 3-18 éves korig bent 

kell tartanunk az intézményekben a gyerekeket, ezt a változást későbbre vártunk, a 2015 és 2016-os 

tanévre, de már 2014-től az óvodáknak be kell fogadniuk a 3 éves gyermekeket. Sok a jogszabályi 

változás. Az óvodavezető számára eddig megfelelt a pedagógusi szakvizsga, de most már az 

intézményvezetői szakvizsgával is rendelkeznie kell. Az intézményvezetői szakvizsga 

megszerzéséhez 2 év kell és félévente várhatóan 185.000 Ft a tandíj. A kollégák vagy az 

önkormányzat számára is meggondolandó ekkora költség mellett az képzés megszerzése. 

Vincze Nikolett jegyző: A jogszabálynak megfelelően 50 gyermek felett már óvodavezető-helyettest 

is meg kell bízni 2013. szeptember 1-től. 

Antalné Varga Katalin tanügy-igazgatási szakértő: Kötelező lesz. Kérdés továbbá, hogy az óvoda 

jelenleg 4 betöltött státuszú óvodapedagógussal rendelkezik. Amennyiben külső pályázót választ a 

képviselő-testület, egy óvodapedagógusnak meg kell majd szüntetni a munkaviszonyát. 

Holecz Sándorné képviselő: Csökken az óraszám, hiszen lesz egy vezető és egy helyettes, a többi 

dolgozónak pedig több feladata lesz. 

Antalné Varga Katalin tanügy-igazgatási szakértő: 16 és 26 órát kell a gyerekek között eltölteni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Javaslom, hogy a pályázatot nyilvánítsuk 

eredménytelennek és írjuk ki a pályázatot újra. 

Vincze Nikolett jegyző: Még utána kell érdeklődnünk annak is, hogy honnan kell számolni a 90 

napot. A pályázat eredménytelenné nyilvánításától, vagy az első pályázat kiírásától? Hiszen a 

kötelező véleményeztetési feladatokkal, meghirdetésekkel 90 nap alatt nem lehet lebonyolítani 

kétszer a pályáztatást. 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2013.(V.15.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Endrefalvai Napsugár Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére irányuló 

pályázatát és - a pályázati feltételeknek megfelelő pályázat hiányában - a 

pályáztatást eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2013.(V.15.) számú határozata 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján másodszor is pályázatot hirdet az Endrefalvai Napsugár Óvoda 

óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. A képviselő-testület 

felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 



Több hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17
30 

órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

polgármester                                                                                   jegyző 


