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E l ő t e r j e s z t é s 

 
 

a Társulási Tanács 2020. július 9-i  - i  nyilvános ülésére 

 

 

Előterjesztő : Bedő Lajos Sándor elnök 

Előkészítette : dr. Gelencsér Ottó jegyző 

Tárgy :A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetőjének ismételt megbízása 

 

Tisztelt Társulási Tanács ! 

A Társulás fenntartásában Társulási Tanács  fenntartásában álló „Kacagó” Napközi Otthonos 

Óvoda vezetőjének megbízása 2020. augusztus 15. napjával lejár.  Csom Istvánné 

intézményvezető megbízása óta munkáját közmegelégedésre végezte , rendelkezik 

mindazokkal a kompetenciákkal , ami az Intézmény vezetéshez feltételként a jogszabály előír. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ - a rendelkezik a nevelés-oktatási 

intézmény vezető megbízásának feltételeiről. A 67.§ (7) bekezdése úgy rendelkezik , hogy 

 

„ Az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másként nem rendelkezik -  nyilvános 

pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető , ha az intézményvezető ismételt megbízásával 

a fenntart és a nevelőtestület egyet ért.” 

 

Az előterjesztés mellékletét képezi az óvoda nevelőtestületének egyetértést tartalmazó 

jegyzőkönyv , valamint az óvoda vezetőjének szándék nyilatkozata , miszerint az ismételt 

megbízást elfogadja. 

 

Tisztelt Társulási Tanács ! 

 

Csom Istvánné munkáját az eltelt 5 év alatt lelkiismeretesen végezte , azt megelőzően 

évtizedekig óvoda pedagógusként is  nagy szakmai hozzáértéssel végezte a munkáját. A 

törvény lehetőséget ad arra , hogy  az ilyen esetekben a fenntartó egy alkalommal mellőzheti a 

vezető kiválasztásával együtt járó bürokratikus eljárást. 

 

Javaslatom az , hogy a Tisztelt Társulási Tanács éljen ezzel a lehetőséggel , és ismételten , 

pályázati eljárás nélkül bízza meg Csom Istvánné óvodapedagógust az intézményvezetői 

feladatokkal 2020. augusztus 16.-napjától 2025. augusztus 15. napjáig terjedő időtartamra. 

 

Kérem a Társulási Tanácsot hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

fogadja el. 

 

Zalahaláp , 2020. június 23. 

 

 Bedő Lajos Sándor 

                                                                                                                           elnök 



 

 

 

                                       H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T    

 
 A Zalahaláp , Sáska Községek Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a „Kacagó” Napközi 

Otthonos Óvoda  óvodavezetői feladatok ellátásával – figyelemmel a 2011. évi CXC. törvény 67.§ 

(7) bekezdésében foglaltakra .- 2020 augusztus 16. napjától 2025. augusztus 15. napjáig terjedő 

időszakra a  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása mellett  Csom 

Istvánnét (lakcím: 8300 Tapolca , Bartók Béla u. 25. szám alatti lakost  bízza meg az alábbiak 

szerint: 
 

2.) A Társulási Tanács az óvodavezető illetményét figyelemmel a Kjt. 61.§-a, 62.§-a, továbbá a 70. §-a  

rendelkezéseire bruttó havi alapilletményét 371.795  Ft/hó összegben állapítja meg,  bruttó havi vezetői 

pótlékát 109.620 Ft/hó összegben állapítja meg. Ennek alapján az összes bér jellegű járandósága 

(alapilletmény, vezetői  pótlék) bruttó 481.415 Ft-/hó összegben állapítja meg. 
 

3.) A besorolás alapjául szolgáló szint: 100% 
 
4.) Az óvodavezetői megbízása 2020 VIII. 16 -2025. VIII. 15-ig szól. 
 
5.) Besorolás (végzettsége, valamint közalkalmazotti jogviszonya alapján):  Pedagógus I. alapfokozat 13. 

kategória. 
 
6.) Munkaköre: Óvodavezető 
 
7.) Feladatköre: Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai 

irányítása, a nevelési program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, 

munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása, személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.   
8.)Munkavégzés helye: 
 
„Kacagó” Napközi Otthonos  Óvoda 
székhelye, 
Zalahaláp , Ady E. u. 1. 
 
9.) Irányadó munkarend: 
 

Hétfőtől péntekig az Óvoda  székhelyén látja el munkáját, munkaideje heti 40 óra. 

 
10.) Jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idő kezdete: 1980.08.01. 
 
11.) Egyéb juttatások: ---- 
 
12.) Illetmény átutalásának napja: minden hó ötödik napjáig. 
 
13.) Óvodavezetői munkájának kezdő napja 2015. X.1.   
 
14.) Felmentési idő a Kjt. 33.§-a rendelkezései szerint. 
 
15.)Szabadsága: évi 21 munkanap alapszabadság és 25 munkanap pótszabadság. 
 
16.) Előmeneteléhez kötelezettséget nem állapít meg. 
 
 



17.)Munkáltatói jog gyakorlója: Zalahaláp , Sáska Községek Óvodafenntartó Társulás Társulási 
Tanácsa. 
 
18.)Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: A Társulási Tanács elnöke. 
 
19.) A Képviselő- testület felkéri Bedő Lajos Sándor elnököt  az óvodavezetői megbízás és az 

óvodavezetői munkakör betöltésére vonatkozó valamennyi dokumentum aláírására, valamint a 

Magyar Államkincstárhoz történő bejelentés megtételére. 

 

Felelős: Bedő Lajos Sándor elnök 

Határidő: 2020. augusztus 1. 

 

                                  
Zalahaláp , 2020. ………………... 
 

                                                                                      Bedő Lajos Sándor 
                                                                                                elnök 


