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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2014. április 24-i ülésére 
 
 
Tárgy: Javaslat intézményvezetői megbízásra  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Közművelődési és Oktatási Bizottság 3/2014. (II. 04.) KOB határozata alapján négy óvoda 
vezetői álláshelyére írtunk ki pályázatot. A felhívásokra összesen öt pályamunka érkezett. A 
Személyügyi Osztály és a felkért független oktatási szakértő a beérkezett pályázatokat tartalmi 
és formai szempontból megvizsgálta, a pályázók pszichológiai alkalmassági vizsgálaton vettek 
részt és a következőket állapították meg: 
 
Az Aradi Óvoda - Csányi és Pozsonyi Tagóvoda vezetői álláshelyére egy pályázat érkezett. 
Szaitzné Gregorics Anna, az intézmény jelenlegi vezetője által benyújtott pályázat a kiírás-
ban megfogalmazott valamennyi feltételnek megfelel, a pályázó szakmai programját támogatja 
a Nevelőtestület valamint vezetői megbízását az Alkalmazotti értekezlet (2014.04.15.) és a Szü-
lői Munkaközösség. Megbízását javasolja az oktatási szakértő is. 
 
A Dalos Ovi Óvoda vezetői álláshelyére egy pályázat érkezett. Süveges Anikó az intézmény 
jelenlegi vezetője nem rendelkezik pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettséggel. Közoktatás vezetői tanulmányai folyamatban vannak, államvizsga letételének 
várható időpontja 2014. május 26. A pályázó szakmai programját támogatja a Nevelőtestület 
valamint vezetői megbízását az Alkalmazotti értekezlet (2014.04.08.) és a Szülői Munkaközös-
ség. 
 
A Deák Óvoda vezetői álláshelyére egy pályázat érkezett. Kurucz Orsolya az intézmény je-
lenlegi megbízott vezetője nem rendelkezik pedagógus szakvizsga keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakképzettséggel. Közoktatás vezetői tanulmányai folyamatban vannak, állam-
vizsga letételének várható időpontja 2014. május 26. A pályázó szakmai programját támogatja 
a Nevelőtestület valamint vezetői megbízását az Alkalmazotti értekezlet (2014.04.10.) és a Szü-
lői Munkaközösség. 
 
A Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda vezetői álláshelyére két pályázat érkezett. Szücs 
Judit, a Park Óvoda óvónője és Metzger Andrea az intézmény tagóvoda-vezetője nem ren-
delkeznek pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel. 
 
A 2012. szeptember 1-től hatályos nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a to-
vábbiakban Nktv.) 67. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az intézményvezetői meg-
bízás feltétele a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
ezért Szücs Judit, Metzger Andrea, Kurucz Orsolya valamint Süveges Anikó nem felelnek meg a 
jogszabályi előírásnak és a pályázati kiírásnak, így ezen három intézmény esetében a pályázato-
kat megfelelő pályázók hiányában eredménytelenné kell nyilvánítani. 



 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * mszabolcs@ujpest.hu 

2

 
Az Nktv. 98. § (18) ugyanakkor úgy rendelkezik, hogy: „Ha az intézményvezetői megbízásra 
irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendel-
kezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség-
gel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló intézményvezetői megbízás 
adható olyan személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, 
rendelkezik pedagógus-szakvizsgával és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézmény-
vezetői szakképzettség megszerzését. Az e bekezdés szerinti megbízás pályázat nélkül 
további három évvel meghosszabbítható, amennyiben az érintett az intézményvezetői megbízá-
sát követően az intézményvezetői szakképzettséget megszerezte.”  
 
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy: 

 a 2011. évi CXC. törvény 67. § alapján Szaitzné Gregorics Annát bízza meg az Aradi 
Óvoda - Csányi és Pozsonyi Tagóvoda vezetésével 2014.08.01-től 2019.07.31-ig. 

 a Dalos Ovi intézményvezetői pályázati eljárását nyilvánítsa eredménytelennek, ugya-
nakkor a 2011. évi CXC. tv. 98. § (18) bekezdése alapján bízza meg Süveges Anikót a 
Dalos Óvoda vezetésével 2014.08.01-től 2016.07.31-ig, ha megbízásával egyidejűleg 
vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. Amennyiben e feltételnek 
2016.07.31-ig eleget tesz, úgy megbízását pályázat nélkül hosszabbítsa meg 
2019.07.31-ig. 

 a Deák Óvoda intézményvezetői pályázati eljárását nyilvánítsa eredménytelennek, ugya-
nakkor a 2011. évi CXC. tv. 98. § (18) bekezdése alapján bízza meg a Deák Óvoda veze-
tésével Kurucz Orsolyát 2014.08.01-től 2016.07.31-ig, ha megbízásával egyidejűleg vál-
lalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. Amennyiben e feltételnek 
2016.07.31-ig eleget tesz, úgy megbízását pályázat nélkül hosszabbítsa meg 
2019.07.31-ig. 

 a Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda intézményvezetői pályázati eljárását nyilvánítsa 
eredménytelennek, ugyanakkor a 2011. évi CXC. tv. 98. § (18) bekezdése alapján bízza 
meg Szücs Juditot a Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda vezetésével 2014.08.01-től 
2016.07.31-ig, ha megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség 
megszerzését. Amennyiben e feltételnek 2016.07.31-ig eleget tesz, úgy megbízását pá-
lyázat nélkül hosszabbítsa meg 2019.07.31-ig. 
 

Az előterjesztést a Közművelődési és Oktatási Bizottság 2014. április 22-i ülésén tárgyalja. 
 
Határozati javaslat: 
 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Aradi Óvoda - Csányi és Pozsonyi Tag-
óvoda vezetői teendőinek ellátásával G14 közalkalmazotti besorolással 
2014.08.01-től – 2019.07.31-ig terjedő időtartamra Szaitzné Gregorics Annát 
bízza meg. 

 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dalos Ovi Óvoda intézményvezetői pá-

lyázati eljárását a 2011. évi CXC. törvény 67. § alapján eredménytelennek 
nyilvánítja. A Képviselő-testület a 2011. évi CXC. tv. 98. § (18) bekezdése 
alapján megbízza Süveges Anikót a Dalos Ovi vezetésével 2014.08.01-től 
2016.07.31-ig, ha megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői 
szakképzettség megszerzését. Amennyiben e feltételnek 2016.07.31-ig eleget 
tesz, úgy megbízását a Képviselő-testület pályázat nélkül 2019.07.31-ig 
meghosszabbítja. 

 
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Deák Óvoda intézményvezetői pályázati 

eljárását a 2011. évi CXC. törvény 67. § alapján eredménytelennek nyilvánít-
ja. A 2011. évi CXC. tv. 98. § (18) bekezdése alapján megbízza Kurucz Orso-
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lyát a Deák Óvoda vezetésével 2014.08.01-től 2016.07.31-ig, ha megbízásá-
val egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. 
Amennyiben e feltételnek 2016.07.31-ig eleget tesz, úgy megbízását a Képvi-
selő-testület pályázat nélkül 2019.07.31-ig meghosszabbítja. 
 

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda in-
tézményvezetői pályázati eljárását a 2011. évi CXC. törvény 67. § alapján 
eredménytelennek nyilvánítja. A 2011. évi CXC. tv. 98. § (18) bekezdése alap-
ján megbízza Szücs Juditot a Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda vezetésével 
2014.08.01-től 2016.07.31-ig, ha megbízásával egyidejűleg vállalja az intéz-
ményvezetői szakképzettség megszerzését. Amennyiben e feltételnek 
2016.07.31-ig eleget tesz, úgy megbízását a Képviselő-testület pályázat nél-
kül 2019.07.31-ig meghosszabbítja. 
 

 
Felelős:  Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
Újpest, 2014. április 15. 
 
 
 

Dr. Molnár Szabolcs 
 
Az előterjesztést készítette: Kassai Endre és Lőrikné Nagypál Krisztina 
 


