
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
T ö r v é n y e s s é g i  f e l e l ő s é t ő l 

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 
Tel.: 63 / 578–510  Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 

43-5/2014. 

Ea.: Katóné 

E l ő t e r j e s z t é s 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  
2014. május 30. napján tartandó ülésére 

 
Tárgy: javaslat az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői megbízására 

Tisztelt Társulási Tanács! 

Emlékeztetem Önöket arra, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. 07. 01. napjától 
felügyeleti, irányítási és fenntartói jogokat gyakorol a Felgyői székhelyű Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda tekintetében. 
 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a fenntartó, az Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa 11/2013. (VII. 12.) Atmöt határozata alapján az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda intézménye 
vezetőjének Márton Erzsébet vezetői megbízását 2013. augusztus 1. napjától 2014. július 31. napjáig meghosszabbította 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
jogán eljárva. Márton Erzsébet vezetői megbízása 2014. július 31. napján lejár. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése értelmében nevelési-oktatási 
intézményben: az intézményvezető kiválasztása - ha a törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján 
történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. 
Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása 
kötelező. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése értelmében ha az 
intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület is egyetért, az intézményvezető az Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társulásnál ezen ismételt megbízással második ciklusát töltené, így a nyilvános pályázat 
kiírása a fent írtak okán mellőzhető.  
 
Az intézményvezető ismételt megbízásáról az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa 2014. március 28. napján tartott ülésén szóban egyeztetettek a Társulás Tagjai, mely szerint a 
jelenlegi vezető, Márton Erzsébet munkájával a Társulási Tanács Tagjai elégedettek, az intézményvezető megbízásának 
meghosszabbításával előzetesen egyetértettek. 

Az intézményvezető ismételt megbízását az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Nevelőtestülete 
megtárgyalta 2014. április 22. napján. A nevelőtestület a jelenlegi intézményvezető, Márton Erzsébet ismételt 
megbízásával egyetértett. A Nevelőtestülete Márton Erzsébet intézményvezetői megbízásáról szóló, írásba 
foglalt véleményét ezen előterjesztés 1. mellékleteként csatolom.  
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása, valamint a Társulás és a 
Képviselő-testületek között létrejött Átadás-átvételi megállapodás alapján a Társulás előzetes egyetértési 
jogot biztosít az érintett, így Csanytelek és Felgyő Községek Önkormányzata Képviselő-testületei 
számára az adott intézmény vezetőjének megbízásakor és felmentésekor. 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2014. (IV. 25.) Ökt határozatával  előzetes 
egyetértési jogával élve döntött arról, hogy az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői álláshelyének 
betöltésére Márton Erzsébet személyét alkalmasnak tartja és pályázati kiírás nélküli eljárásban támogatja Márton 
Erzsébet ismételt megbízatását, 2014. augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig. 

 



 
 
 
Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2014.(IV.30.) Kvt. sz. határozatában döntött arról, 
(előzetes egyetértési jogával élve),  hogy az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői álláshelyének 
betöltésére Márton Erzsébet személyét alkalmasnak tartja és pályázati kiírás nélküli eljárásban támogatja Márton 
Erzsébet ismételt megbízatását, 2014. augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig. 
Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyban nem érintett, ezért nem kellett gyakorolnia 
egyetértési jogát. 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Javaslom az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását, az előterjesztés és a határozati javaslat változtatás 
nélküli elfogadását. 

 

 

C s a n y t e l e k, 2014. május 20. 

        

     

 

          Forgó Henrik 
              Társulási Tanács Elnöke 
           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…./2014. (V......) Atmöt határozat 
 
Tárgy:  A                                                    z Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői 
megbízása  
 

Határozati  j a v a s l a t 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozta:  
 
1.) A Társulás Társulási Tanácsa a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 67. § (7) 

bekezdése értelmében eljárva, az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Intézményvezetőjét pályázati kiírás nélkül 
nevezi ki. 
 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás fenntartásában működő Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 
Intézményvezetőjének az eddigi intézményvezető személyét arra alkalmasnak tartva,  Márton Erzsébetet 
2014. augusztus 1. napjától megbízza 2019. július 31. napjáig terjedő időszakra. 
A kinevezés részletei:  
Név:    Márton Erzsébet 
Munkavégzés helye:  Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (6645 Felgyő, Templom u. 1.) 

Vezetői megbízása mellett a Csanyteleki tagóvoda vezetését is ellátja: 
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (6646 Csanytelek, Kossuth u. 12.) 

Munkaidő:    napi 8, heti 40 óra 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény szerint besorolása: Pedagógus I./13. 
Garantált illetménye havonta:  288.301,-Ft (azaz: Kettőszáz-nyolcvannyolcezer-háromszázegy  

      forint) 
Intézményvezetői pótléka:       64.067,-Ft/hó  (azaz: Hatvannégyezer-hatvanhét forint) 
Kereset-kiegészítése Nkt. 65. §  117.900,-Ft  (azaz:  Száztizenhétezer-kilencszáz forint) 
Összesen:    470.268,-Ft/hó (azaz: Négyszázhetvenezer-kettőszázhatvannyolc  

forint) 
Összesen kerekítve:   470.300,-Ft/hó ( azaz: Négyszázhetvenezer-háromszáz forint) 
 

3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetőjét a kinevezéssel 
kapcsolatos feladatok és a további szükséges intézkedések megtételére. 

 
Végrehajtás határideje:   2014.07.31. 

 Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke  
Kató Pálné hivatalvezető 

Beszámolás határideje:  a kinevezést követő soros ülés  
 
Határozatról  értesítést kap: 

- Márton Erzsébet (intézményvezető) 
   - Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
   - Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyükön)  
   - Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 
   - Irattár 
 


