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Előterjesztés 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. áprilisi ülésére 

Tárgy: Javaslat az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői megbízásának módjára 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Emlékeztetjük 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. 
 
Tájékoztatjuk 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. 
 
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 ... napján, a nevelőtestület a jelenlegi intézményvezető, Márton Erzsébet 
ismételt megbízásával egyetért. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése értelmében 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 mellőzhető.  
 
A döntést az intézmény fenntartója hozhatja meg, viszont az intézmény fenntartója, az Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása, valamint a Társulás és Csanytelek 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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. 
 
A fentiek figyelembevételével javasoljuk a Képviselő-testület fejezze ki azon szándékát, hogy az 
Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezető megbízása: 

a) 2014. augusztus 01. napjától nyilvános pályázat útján valósuljon meg, vagy  

b) tekintettel arra, hogy a jelenlegi intézményvezető az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulásnál 
ezen ismételt megbízással második ciklusát töltené, a nyilvános pályázat kiírása mellőzését  
javasolja a fenntartó Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 
akként, hogy az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda intézménye vezetőjének Márton Erzsébet vezetői 
megbízását 2014. augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig hosszabbítsa meg. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Javasoljuk az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a döntésnek megfelelően a határozati javaslat 
A vagy B pontjának elfogadását. 

 

Csanytelek, 2014. április  09. 

        

Tisztelettel: 

     

 

  Forgó Henrik           Kató Pálné 
                        polgármester             jegyző 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…/2014. (IV. 25.) Ökt határozat 

Tárgy: Javaslat az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői megbízásának módjáról 

Határozati javaslat 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbi  (A vagy B pontban leírt) döntést hozza: 

A)  
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármester és a Jegyző 

által írásban benyújtott fenti tárgyú előterjesztését megtárgyalta és az Alsó- Tisza-
menti Önkormányzati Társulás  Társulási Megállapodásában, továbbá a Társulás és az 
tagönkormányzat között létrejött átadás-átvételi megállapodásban rögzített előzetes 
egyetértési jogával élve, az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére Márton Erzsébet személyét alkalmasnak tartja  és 
pályázati kiírás nélküle eljárásban támogatja Márton Erzsébet ismételt 
megbízatását, 2014. augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig. 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik 
polgármester urat a fenti  tárgyban hozott testületi döntés  Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában való képviseletre. 

 
Végrehajtás határideje:  2014. május 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik, polgármester 

  Beszámolás határideje:       Társulás Társulási Tanácsa döntését követő soros ülésen 

B)  
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármester és a Jegyző 

által írásban benyújtott fenti tárgyú előterjesztését megtárgyalta és az Alsó- Tisza-
menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában, továbbá a Társulás és a 
tagönkormányzat között létrejött átadás-átvételi megállapodásban rögzített előzetes 
egyetértési jogával élve, kezdeményezi az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 
fenntartójánál az intézményvezetői álláshely betöltésére nyilvános pályázat 
kiírását. 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik 
polgármester urat a fenti  tárgyban hozott testületi döntés Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában való  képviseletre. 

 
Végrehajtás határideje:  2014. május 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik, polgármester 
Beszámolás határideje: Társulás Társulási Tanácsa  döntését követő soros ülésen 

 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő) 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
- Irattár 


