
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 
  
  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7)              
bekezdése értelmében: „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 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 22. § (3)             
bekezdése szerint: „Az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános           
pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a           
nevelőtestület legalább kétharmada egyetért.” 
A Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése kimondja: „A (3) bekezdésben meghatározott            
esetben a fenntartói írásbeli kezdeményezés nevelőtestületnek történő átadásától        
számított legalább tizenöt napot kell biztosítani a nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat          
megadására.” 
A nevelőtestületi értekezleten abban kell a nevelőtestület tagjainak állást foglalnia,          
hogy egyetért-e a jelenlegi intézményvezetői pályázat kiírás nélküli ismételt – újabb 5            
évre szóló – megbízásával. 
Az eljárás során a véleményezési joggal rendelkező helyi önkormányzatnak arról kell           
nyilatkoznia, hogy támogatja-e a jelenlegi intézményvezető pályázati kiírás nélküli         
ismételt – újabb 5 évre szóló -  megbízását. 
  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete ezen        
hatáskörét a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló          
34/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendeletében a Kulturális és Köznevelési Bizottság          
hatáskörébe utalta. 
  
A Dél-Budai Tankerületi Központ által fenntartott Újbudai Montágh Imre Általános          
Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Készségfejlesztő Speciális         
Szakiskola (1116 Budapest, Fogócska u. 4.) jelenlegi vezetőjének, Györeiné Boross          
Csillának 2018. 07. 31-én lejáró első 5 éves vezetői megbízása kapcsán vált            
szükségessé – a Dél-Budai Tankerületi Központ, mint fenntartó kezdeményezésére – a           
helyi önkormányzat véleményének kialakítása nevezett igazgató ismételt, újabb 5 évre          
szóló, nyilvános pályázat kiírása nélküli megbízása tárgyában. 
  
A nevelőtestületi értekezletet 2017. november 13-án délután tartják. Az eredményt a           
Tankerület a Köznevelési és Kulturális Bizottság 2017. november 14-én tartandó          
rendkívüli ülésén ismerteti. 
  
 



Tisztelt Bizottság! 
  
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot jóváhagyni          
szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. november 8. 
  
                        dr. Molnár László 
                                                  alpolgármester 
 


