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Tárgy : Nagyvázsony Község Önkormányzatának 96/2018 (VII.09.) határozatának módosítása 
 
Előadó: Fábry Szabolcs János polgármester 
 
Előkészítő:   Szinesi Erna Eszter aljegyző 
 
Meghívott: - 
 
A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.                      

 
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  

 
 

Szinesi Erna Eszter 
aljegyző 



TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! 
 
Nagyvázsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. július 9-ei rendkívüli testületi 
ülésén meghozta 96/2018 (VII.09.) számú határozatát a „VEZETŐ ÓVÓNŐ VEZETŐI 
MEGBÍZÁSÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA” tárgyban. A fent hivatkozott határozatban a vezetői 
megbízás 2018. december 31-ig szólt.  
Az intézményvezetői megbízás feltételeit A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67-68. §-
a határozza meg, valamint A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet 24. §-a szabályozza. 
 
A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24. §-ai szerint:  

24. § (1)192  Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert 
nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, vagy ha az intézményvezetői feladatok 
ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, 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. E rendelkezések 
alkalmazásában megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltétel. Ilyen megbízás 
hiányában az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (4) értelmében „Ha jogszabályi előírás 
vagy a munkáltató döntése alapján a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, 
munkaszerződése határozott időre szól, és a határozott idő alapján a megbízás vagy a 
munkaszerződés utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a 
megbízás, a munkaszerződés lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell 
meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján meghatározott 
határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le.” 
 
A 96/2018 (VII.09.) számú határozat módosítása indokolt, ezért javasolom, hogy a 96/2018 (VII.09) 
határozatot az alábbiak szerint módisítsa a Tisztelt Képviselőtestület. 
 
Nagyvázsony, 2018. augusztus 23. 
Tisztelettel: 
 

Fábry Szabolcs János 
polgármester 

 
 
  



HATÁROZATI JAVASLAT 
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 

 
 

       /2018. (VIII. 28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Nagyvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 96/2018. (VII. 09.) számú képviselő-
testületi határozatot módosítja azzal, hogy a Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői 
feladatainak ellátására Stáhl Györgyné magasabb vezetői megbízását 2019. augusztus 15-ig 
meghosszabbítja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester 
 
Nagyvázsony, 2018. augusztus 23. 

 
Fábry Szabolcs János 
polgármester  

 


