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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete Surmanné Keztyűs Tündét a 332/2015. (X.15.) számú 

határozatával 2015. október 16. napjától 2020. július 31. napjáig tartó időtartamra bízta meg a 

Ferencvárosi Csudafa Óvoda, Nagyné Dobó Erikát a 237/2015. (VI.18.) számú határozatával 

2015. augusztus 1. napjától 2020. július 30. napjáig tartó időtartamra bízta meg a Ferencvárosi 

Kicsi Bocs Óvoda, Vajasné Kabarecz Ágnest a 278/2015. (IX.10.) számú határozatával 2015. 

szeptember 15. napjától 2020. július 31. napjáig tartó időtartamra bízta meg a Ferencvárosi 

Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával.  

 

Fentiekre figyelemmel a Ferencvárosi Csudafa Óvoda vezetőjének Surmanné Keztyűs Tünde, 

a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda vezetőjének Nagyné Dobó Erika valamint a Ferencvárosi 

Csicsergő Óvoda vezetőjének Vajasné Kabarecz Ágnes magasabb vezetői megbízása 2020. 

július 31. napján lejár. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. év CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) 

bekezdése értelmében az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem 

rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik.  

A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt (második magasabb vezetői 

megbízás) megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért.  

Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát 

megelőzően a pályázat kiírása kötelező. 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) 22. § (3) bekezdése értelmében az 

Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb 

vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért. 

Ugyanezen szakasz (4) bekezdésében foglaltak alapján a (3) bekezdésben meghatározott 

esetben a fenntartói írásbeli kezdeményezés nevelőtestületnek történő átadásától számított 

legalább tizenöt napot kell biztosítani a nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat megadására. 

 

Tekintettel arra, hogy a Ferencvárosi Csudafa Óvoda vezetője Surmanné Keztyűs Tünde, a 

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda vezetője Nagyné Dobó Erika valamint a Ferencvárosi 

Csicsergő Óvoda vezetője Vajasné Kabarecz Ágnes az első vezetői ciklusát tölti a fenti 

jogszabályi rendelkezés értelmében a magasabb vezetői feladatokkal való ismételt megbízása 

(magasabb vezetői megbízás első meghosszabbítása) pályázati eljárás nélkül is történhet, 

amennyiben az óvoda nevelőtestülete, valamint a Képviselő-testület a pályázat mellőzésével, 

a pályázat nélküli ismételt megbízással egyetért.  

 

A Ferencvárosi Csudafa Óvoda vezetőjének Surmanné Keztyűs Tünde, a Ferencvárosi Kicsi 

Bocs Óvoda vezetőjének Nagyné Dobó Erika valamint a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 

vezetőjének Vajasné Kabarecz Ágnes pályázati eljárás nélküli ismételt (második) magasabb 

vezetői (óvodavezető) megbízása előtt a Képviselő-testületnek a nevelőtestület előzetes 

egyetértését be kell szereznie. Ezt követően tud dönteni a magasabb vezetői feladatok 

ellátásáról. 

 

Az Nkt. 67. §-ában foglalt szabály azt tartalmazza, hogy az óvodavezető pályázat kiírása 

nélküli vezetői megbízásának az a feltétele, hogy a második ciklusra történő ismételt vezetői 

megbízás kérdésében a fenntartó és a nevelőtestület egyetértsen. 



 

 

A fenntartó döntését abban a kérdésben, hogy kívánja-e pályáztatás nélkül második 

alkalommal (első megbízás hosszabbítása) is megbízni az első ciklusát teljesítő óvodavezetőt, 

nem köti semmiféle eljárási szabály. A fenntartó az eljárás menetét szabadon alakíthatja ki. 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. 

évben a Ferencvárosi Liliom Óvoda óvodavezetőjének második ciklusra történő vezetői 

megbízásakor élt az Nkt. 67. § (7) bekezdésében, valamint a Kormányrendelet 22. § (3) 

bekezdésében biztosított pályázati eljárás lefolytatása nélküli ismételt (második) magasabb 

vezetői megbízás adása jogkörével. A pályázati eljárás lefolytatása nélküli ismételt vezetői 

megbízás eljárásrendje a jelen előterjesztésben foglaltak szerint alakult. A Képviselő-testület 

kinyilvánította azt a szándékát, hogy pályázati eljárás lefolytatása nélküli meg kívánja bízni az 

óvodavezetőt újabb 5 évre a magasabb vezetői feladatok ellátásával. Ezt követően kereste 

meg a Nevelőtestületet a nevelőtestületi vélemény beszerzése érdekében. A nevelőtestületi 

vélemény beszerzését követően döntött a második ciklusra történő ismételt vezetői 

megbízásról. 

 

Ha a fenntartó azt közölte a nevelőtestülettel, hogy fenntartóként kezdeményezi az első 

ciklusát lezáró jelenlegi óvodavezető pályázat nélküli második ciklusra történő vezetői 

megbízását, akkor a Kormányrendeletben foglaltak értelmében a nevelőtestületnek döntést 

kell hoznia abban a kérdésben, hogy egyetért-e azzal, hogy a fenntartó a jelenlegi 

óvodavezetőt nyilvános pályázat kiírása nélkül második alkalommal is megbízza az 

óvodavezetői feladatok ellátásával. A nevelőtestület egyetértő vagy egyet nem értő 

döntésének kialakítására a fenntartó írásos kezdeményezését követően kerülhet sor. A 

nevelőtestületnek az írásbeli fenntartói kezdeményezés átadását követően legalább 15 napot 

kell biztosítani a nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat megadására. 

Ha a fenntartó nem kívánja nyilvános pályázat kiírása nélkül második alkalommal megbízni a 

vezetőt, akkor az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a fenntartónak meg kell 

hirdetnie a nyilvános pályázatot. 

 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 

vezetőjének Surmanné Keztyűs Tünde, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda vezetőjének Nagyné 

Dobó Erika valamint a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda vezetőjének Vajasné Kabarecz Ágnes 

pályázati eljárás nélküli ismételt (második) magasabb vezetői (óvodavezető) megbízásával 

kapcsolatban hozza meg döntését. 

 

Budapest, 2020. február 5. 

 

 

         Baranyi Krisztina s.k. 

              polgármester 

Határozati javaslat: 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében, valamint a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

kinyilvánítja azt a szándékát, hogy legalább kétharmados nevelőtestületi egyetértés esetén 

a Ferencvárosi Csudafa Óvoda vezetőjét, Surmanné Keztyűs Tündét, a Ferencvárosi 

Kicsi Bocs Óvoda vezetőjét, Nagyné Dobó Erikát valamint a Ferencvárosi Csicsergő 

Óvoda vezetőjét, Vajasné Kabarecz Ágnest pályázati eljárás lefolytatása nélkül kész 

megbízni újabb (első megbízás meghosszabbítása) 5 évre magasabb vezetői feladatok 

ellátásával. 

Határidő: 2020. február 13. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 



 

 

2.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a Polgármestert, hogy az ismételt magasabb vezetői megbízás kapcsán a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében, valamint a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott nevelőtestületi vélemény 

beszerzéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2020. március 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 


