
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

Iktató szám: 92/2018. 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24-ei ülésére 
 
 
Tárgy:  A Liliom Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatás 

nélküli (első megbízás hosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra 
szóló magasabb vezetői megbízása  

 
Előterjesztő:    Zombory Miklós, alpolgármester 
 

Készítette:    Apollónia Aranka, irodavezető 
    Péli Szilvia, humánpolitikai ügyintéző 

Polgármesteri és Jegyzői Kabinet  
 
Előzetesen tárgyalja:  ESZSB 2018. május 23. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
 
 

A döntéshez egyszerű   

minősített X többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A T. Képviselő-testület a 2018. február 15-ei ülésén a 71/2018. (II.15.) sz. határozatának 8. 

pontjával úgy döntött, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) bekezdésében, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Liliom Óvoda 

óvodavezetőjét, Zsellérné Mikóczi Esztert, pályázati eljárás lefolytatása nélkül meg kívánja 

bízni újabb (első megbízás meghosszabbítása) 5 évre magasabb vezetői feladatok ellátásával.  

Továbbá ugyanazen határozatának 9. pontjával felkérte a Polgármestert, hogy az ismételt 

magasabb vezetői megbízás az Nkt. 67. § (7) bekezdésében, valamint a Kormányrendelet 22. 

§ (3) bekezdésében meghatározott nevelőtestületi egyetértés beszerzéséről gondoskodjon. 

 

Az Nkt.  67. § (7) bekezdése szerint nevelési–oktatási intézmény vezetőjének megbízása 

esetében 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 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. 

 

A Képviselőt-testület fent hivatkozott döntése ételmében Polgármester úr (a fenntartó 

képviseletében) a Liliom Óvoda nevelőtestületét a 2018. február 28. napján kelt levelével 

Zsellérné Mikóczi Eszter ismételt óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásával 

kapcsolatban a Kormányrendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott nyilatkozattételre 

felkérte. 

 

A Liliom Óvoda nevelőtestület a 2018. március 19. napján megtartott értekezleten döntött a 

Liliom Óvoda jelenlegi vezetője Zsellerné Mikóczi Eszter újabb (első megbízás 

meghosszabbítása) 5 évre szóló meg megbízásáról. 

Az intézmény által becsatolt jegyzőkönyvben foglaltak értelmében a nevelőtestület egyhangú 

szavazati aránnyal támogatta Zsellérné Mikóczi Eszter újabb 5 évre szóló óvodavezetői 

(magasabb vezetői) megbízását. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Zsellérné Mikóczi Esztert 2018. 

augusztus 1. napjától  2023. július 31. napjáig  tartó 5 éves időtartamra bízza meg  a Liliom 

Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával. 

 

 

 

Budapest, 2018. május 16. 

 

 

Zombory Miklós s.k. 

       alpolgármester 

  



 

Határozati javaslat: 

 

 

 

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

dönt, hogy Zsellérné Mikóczi Esztert 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig 

tartó, 5 éves határozott időtartamra megbízza a Liliom Óvoda (magasabb vezetői) 

óvodavezetői feladatainak ellátásával. 

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Zselléné Mikóczi Eszter illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

irányadó rendelkezései alapján bruttó ……………,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

Illetményének összetétele: 

 garantált illetmény:  …………..,- Ft 

 magasabb vezetői pótlék            …………..,- Ft 

 kereset-kiegészítés  .................,- Ft 

  

 összesen:    …………..,- Ft 

Az illetménynek a vezetői pótlék része és a kereset-kiegészítés, éves értékelés alapján, 

kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára került megállapításra. 

Határidő: 2018.május 24. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a Polgármestert, hogy Zsellérné Mikóczi Eszter óvodavezetői (magasabb vezetői) 

megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2018. június 15. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 


