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ELŐTERJESZTÉS 

A Benedek Elek Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 20/2014. (I. 30.) határozatával Hingyiné 

Molnár Ildikót nevezte ki a Benedek Elek Óvoda vezetésével a 2014. február 1. napjától 2019. július 

31. napjáig tartó időtartamra. Az intézményvezető vezetői megbízása így 2019. július 31. napján 

lejár.  

A vezetői megbízás jogszabályi keretei: 

„Nkt. 67. § (7) Az intézményvezető kiválasztása - ha e 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 hivatkozott törvényi rendelkezés értelmében a pályázat mellőzésére kizárólag akkor van 

lehetőség, ha a fenntartó és a nevelőtestület egyetért és kizárólag a második megbízás esetén. A 

nevelőtestület egyetértő vagy egyet nem értő döntésének kialakítására a fenntartó írásos 

kezdeményezését követően kerülhet sor. A nevelőtestületnek az írásbeli fenntartói kezdeményezés 

átadását követően legalább 15 napot kell biztosítani a nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat 

megadására. 

A képviselőtestület az elmúlt 5 évben az óvodai beszámolók kapcsán mindig pozitívan bírálta és 

ítélte meg az óvoda és óvodavezető munkáját, az ott folyó szakmai tevékenységet. 

Fenti törvényi lehetőséggel élve kezdeményezem, hogy a testület tekintsen el a pályáztatási 

eljárástól és a jelenlegi intézményvezető, Hingyiné Molnár Ildikó kinevezését támogassa újabb 5 

éves időtartamra, 2019. augusztus 1. napjától 2024. július 31 napjáig. 

Kérem a tisztelt képviselő-testület tagjait tárgyalják meg a fenti témakört és döntsenek annak 

elfogadásáról. 

Biatorbágy, 2019. március 06. 

Tarjáni István s.k. 

  polgármester 

Összeállította: Veres-Czinege Anita  
 



 

„A” határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (III. 28.) határozata 

 

A Benedek Elek Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta A Benedek Elek Óvoda 

intézményvezetőjének megbízásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1) A képviselő-testület Nkt. 67. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, nem kívánja 

nyilvánosan pályáztatni a Benedek Elek Óvoda intézményvezetői státuszát. A képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a jelenlegi intézményvezető, Hingyiné Molnár Ildikó legyen megbízva a vezetői 

feladatok további ellátásával a következő 5 éves időtartamra, 2019. augusztus 1. napjától 2024. 

július 31 napjáig. 

 

Határidő: azonnali 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

  



 

„B” határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (III. 28.) határozata 

 

A Benedek Elek Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta A Benedek Elek Óvoda 

intézményvezetőjének megbízásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1) A képviselő-testület a Benedek Elek Óvoda intézményvezetői státuszát nyilvános pályázat útján 

kívánja betölteni.  

 

Határidő: azonnali 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 

 


