
Tisztelt Képviselő-testület! 

  
A Képviselő-testület a 2016. november 17-ei ülésén hozott 201/2016. (XI. 17.) XI.ÖK            
határozatával a Sasadi Óvoda (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4/b.) óvodavezetői/magasabb           
vezetői állásának elnyeréséről döntött, melyet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő         
pályáztatási eljárás előzött meg. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Pócsné Hermanics           
Máriát bízza meg a Sasadi Óvoda óvodavezetői teendőinek ellátásával. A Képviselő-testület a            
magasabb vezetői megbízás időtartamaként a 2017. január 1-jétől 2022. július 31-éig szóló            
időszakot határozta meg. A 201/2016. (XI. 17.) XI.ÖK határozat az előterjesztés 1. számú             
mellékletében olvasható. 
A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága (továbbiakban MÁK) a           
01-TNY-68-2/2017-832683 iktatószámú végzésében, a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.         
törvény 68. § (4) bekezdésére hivatkozva kéri a 201/2016. (XI. 17.) XI.ÖK határozatban             
megjelölt vezetői megbízás időtartamának 30 nappal történő csökkentését. A nevezett          
jogszabályhely kimondja, hogy ha jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése alapján a            
köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, munkaszerződése határozott időre szól, és a          
határozott idő alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július 1-jétől              
augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízást vagy a munkaszerződés lejártának           
időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni. Az öt éves kinevezési idő maximum              
hat hónappal hosszabbítható meg és csakis annak érdekében, hogy a kinevezési idő utolsó             
napja július 1. és augusztus 15. közé essen. A hat hónappal történő meghosszabbítás túllépése              
nem lehetséges. A MÁK végzésébe foglaltakkal kapcsolatban kikértük a Polgármesteri          
Hivatalban a Jegyzői Igazgatóság Jogi Csoportjának véleményét, illetve folyamatos         
egyeztetést folytattunk az Államkincstárral. Ezek értelmében a 201/2016. (XI. 17.) XI.ÖK           
határozat módosítása szükséges, mely kizárólag a vezetői megbízás lejártának dátumát – 30            
nappal történő csökkenését – érinti, újbóli pályáztatást nem von magával. 
Pócsné Hermanics Mária nyilatkozattételben hozzájárult, hogy a Képviselő-testület a         
magasabb vezetői megbízásának 30 nappal történő korrekciójáról döntsön, új határozatott          
hozzon. A módosult vezetői megbízás lejárati idejét elfogadja, azzal egyetért. 
A korábbi határozat módosítását követően lehetőség nyílik a MÁK végzésében megnevezett           
változásbejelentési kérelem és kinevezési okirat korrekciójának megtételére és Kincstárhoz         
való bejuttatására is. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozza meg döntését. 
  
 Budapest, 2017. február 10. 
  

dr. Molnár László 
 


