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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. január 30-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat intézményvezetői kinevezésekre 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2020. július 31-én a Nyár Óvoda vezetőjének 

lejár a vezetői megbízása. 

 

A Nyár Óvodában Dr. Altner Edit jelenlegi óvodavezető első vezetői megbízását tölti. A 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (7) bekezdése alapján esetében a 

fenntartó és a nevelőtestület egyetértésével lehetőség van a pályázat mellőzésével való 

kinevezésre.  

 

Dr. Altner Edit 1988-tól képesítés nélküli pedagógusként dolgozott1994-ig három intézményben. 

A Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában napközis nevelője volt, a XIV. 

kerületi Tipegő utcai Óvodában és a XIX. kerület Mátírok utcai Óvodában óvodapedagógusként 

dolgozott. 1994-től a Budapest XIII. kerületi Egyesített Óvodák óvodapedagógusa. 2015. 

augusztus 1-től a Képviselő-testület megbízta a Nyár Óvoda vezetésével.  

 

A 2019/2020. nevelési évben a Nyár Óvoda épületének felújítási munkálatai miatt az óvodában 

az eddigi 8 csoport helyett 4 csoport működik. Erre a nevelési évre ideiglenesen 1 csoport 

szünetel, 1 csoport a Virág Óvodában, 2 csoport a Viola Óvodában kapott helyet. A csoportba 

járó gyermekeket nevelő óvodapedagógusok, dajkák és pedagógiai asszisztensek ebben a 

nevelési évben szintén a Virág Óvodában és a Viola Óvodában dolgoznak.  Mivel a felújítást 

követően minden dolgozó visszakerül a Nyár Óvoda alkalmazásába, ezért indokoltnak tartottuk, 

hogy a jelenleg Virág és Viola Óvodában dolgozókkal teljes alkalmazotti közösségnek 

lehetősége legyen a véleménynyilvánításra az óvodavezetői megbízással kapcsolatosan. Így a 

nevelőtestületi és az alkalmazotti értekezletre a 8 óvodai csoportot ellátó dolgozók mindegyike 

meghívásra került.  

 

Felkérésemre a Nyár Óvodában 2020. január 20-án megtartott nevelőtestületi értekezleten a 

nevelőtestület az alábbi eredménnyel alakította ki véleményét: 

 

 létszám:      15 fő (óvodavezető nélkül) 

 jelen volt:      14 fő 

 szavazott:      14 fő 

 érvényes szavazat:   14 db 

mailto:kata.bedo@ujpest.hu


 

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

2 

 

Dr. Altner Edit pályázat nélküli vezetői megbízását 2020. augusztus 01-től 2025. július 31-ig 

terjedő időtartamra támogatja 14 fő (100 %). 

 

A 2020. január 20-án a törvényi előírásoknak megfelelően megtartott nevelőtestületi értekezletet 

követően a teljes alkalmazotti közösség (óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák, 

konyhai segítők és a gondnok) is lehetőséget kapott szavazásra az intézményvezető 

megbízásával kapcsolatosan.  

 

A Nyár Óvodában 2020. január 20-án megtartott értekezleten az alkalmazotti közösségi az alábbi 

eredménnyel alakította ki véleményét: 

 

 létszám:      30 fő (óvodavezető nélkül) 

 jelen volt:      29 fő 

 szavazott:      29 fő 

 érvényes szavazat:   28 db 

 

Dr. Altner Edit pályázat nélküli vezetői megbízását 2020. augusztus 01-től 2025. július 31-ig 

terjedő időtartamra támogatja 28 fő (96 %). 

 

 A Közművelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 2020. január 28-án tárgyalja. 

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Nyár Óvodában Dr. Altner Edit pályázat 

mellőzésével történő vezetői megbízását támogassa. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Nyár Óvoda vezetői teendőinek ellátásával 

Pedagógus II/10. fokozat közalkalmazotti besorolással 2020.08.01-től 2025.07.31-ig 

terjedő időtartamra Dr. Altner Editet bízza meg. 

 

Felelős:  Polgármester az illetékes Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 

 

 

Újpest, 2020. január 21. 

 

 

                                                                                                    Bedő Katalin 

 

 

 

 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Vesza Erzsébet ISMO osztályvezető 

  Sándorné Bózendorf Beáta ISMO ügyintéző 

  Barabás Mónika Személyügyi Osztály mb. osztályvezető 

  Jakab Szilvia Személyügyi Osztály ügyintéző 

 


