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ELŐTERJESZTÉS 

Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 
2013. július 12. napján tartandó ülésére 

 
Tárgy:  Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezető vezetői megbízásának meghosszabbítása 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulást alkotó települések Képviselő-
testületeinek döntése alapján „A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszüntetése” tárgyú, 36/2013. 
(V.31.) CsKTT. számú határozatában kimondta, hogy a 2005. március 29.-én alakult, Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulását 2013. június 30. napján 24.00 órakor megszüntetik. 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 43/2008. (VII.2.) CsKTT. határozatával döntött 
arról, hogy a fenntartásában lévő Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye (Alsó- Tisza-menti 
Egyesített Óvoda névváltozás előtt) intézmény vezetésével 2008. augusztus 01. napjától 5 évre, napi nyolc 
órában Márton Erzsébetet bízta meg.  

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódja, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. 07. 
01. napjától  felügyeleti, irányítási és fenntartói jogokat gyakorol a Felgyői székhelyű Egyesített Óvoda tekintetében. 
 
A jogutód Társulás nevének módosítása miatt az Óvoda névváltoztatása is indokolttá vált 2013. 07. 01. 
napjától az   intézmény (törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett) neve: Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda, 
Székhelye: 6645 Felgyő, Templom u. 1. 
Tagintézménye: a  Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (6647 Csanytelek, Kossuth u. 12.) 

 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy az intézményvezető vezetői megbízása 2013. július 31. napjával lejár.  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (5) bekezdése 
értelmében: „A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása – a munkáltató vezetője kivételével – pályázat 
kiírása nélkül is betölthető 
a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)-b) pontja szerinti esetben, továbbá 
b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve közalkalmazotti 
jogviszonyban áll a munkáltatóval.” 
A Kjt. 20/A. § (2) bekezdése b) pontja értelmében: „A munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető, ha a 
munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül 
szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem 
biztosíthatók.” 
 
A Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján: "A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, 
legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.” 
 



A Kjt. 20/B. § (1) bekezdése szerint a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 
20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör 
gyakorlója írja ki. 
 
2013. július 1. napjától az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda  felügyeleti, irányítási és fenntartói jogait a 
jogutód, Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás látja el kötött ideig, ezért indokolatlan lenne 5 évre 
történő vezetői megbízásra vonatkozó pályázat kiírása az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 
intézményvezetői álláshelyére.  

Tekintettel a hivatkozott Kjt. 20/A. § (2) bekezdés b) pontjára, kezdeményezem a jelenlegi vezető, Márton 
Erzsébet vezetői megbízása 2013. augusztus 01. napjától 2014. július 31. napjáig történő  meghosszabbítását 
változatlan feltételekkel. 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Indítványozom  az előterjesztés megvitatását  és a határozati javaslat megvitatását és változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2013. július 10. 
 

   Tisztelettel: 
 

       Forgó Henrik 
          Társulási Tanács Elnöke 
 

……../2013. (VII. 12.) Atmöt határozat 
 
Tárgy:  Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezető vezetői megbízásának meghosszabbítása 
 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 

1.) A Társulási Tanács az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda intézménye vezetőjének Márton Erzsébet vezetői 
megbízását 2013. augusztus 1. napjától 2014. július 31. napjáig meghosszabbítja a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 20/A.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti jogán eljárva. A vezetői megbízás egyebekben 
változatlan marad. 
 

2.) A Társulási Tanács felkéri a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetőjét az óvoda vezetői megbízás 
meghosszabbítására irányuló szükséges intézkedés megtételére. 

Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik elnök, 
       Kató Pálné hivatalvezető 
Végrehajtás határideje:  2013. július 31. 

 
Határozatról  értesítést kap: 
 - Társulási Tanács Elnöke 

- Társulási Tanács Tagjai (Székhelyén) 
- Márton Erzsébet intézményvezető  
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged)  
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője és általa 
- Jegyzői irodavezető 
- Irattár 


