
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október         
18-i rendes ülésén a 147/2018. (X. 18.) XI.ÖK határozatában felhatalmazta dr. Hoffmann            
Tamás polgármester urat, hogy a 2019. január 1-jétől megüresedő Kelenvölgy-Őrmezei          
Óvoda Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező (1112 Budapest, Neszmélyi u. 22-24.) magasabb          
vezetői - intézményvezetői - státuszához kapcsolódó vezetői feladatok ellátásával a magasabb           
vezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárás lefolytatásának időtartamára 2019. január 1-jétől a           
pályázat eredményes lezárulásáig az óvoda közalkalmazotti körében foglalkoztatott        
pedagógusai közül az intézmény SZMSZ-ének és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően          
gondoskodjon az ideiglenes óvodavezető megbízásáról. 
 
Az intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás - a Kjt. 20/A. és             
20/B. § értelmében az előírásoknak megfelelően az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a            
Közigállás rovatában, valamint a munkáltatóra vonatkozó helyben szokásos módon 2018.          
november 5-én megjelent, a pályáztatás folyamata elindult.  
  
Az óvoda hatályos Szervezeti és működési Szabályzatában foglaltak szerinti, valamint a           
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő, intézményben dolgozó pedagógusok közül a         
pályázati eljárás időtartamára, és annak eredményes lezárulásáig az intézményvezetői         
feladatok ellátására óvodán belül nem vállalkozott senki. 
A fentiek ellenére, a pályázati eljárás időtartamára, és a pályázat elbírálását követő            
intézményvezetői állás betöltéséig a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in        
Kelenvölgy-Őrmező zökkenőmentes és biztonságos működése érdekében a felelős vezetést         
2019. január 1-től 2019. február 28-áig továbbra is biztosítani kell. Így javaslom, hogy a              
vezetői feladatok ellátását külső – másik intézmény vezetői feladatait is ellátó vezető –             
megbízásával oldjuk meg. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) pontja szerint             
ugyan közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető, de említett törvény (2) b           
pontja viszont azt is deklarálja, hogy a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető akkor,              
ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez          
elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más          
munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók. Miután az óvodán belül senki nem vállalja a            
megbízott vezetői feladatok ellátását, és vezető nélkül az intézmény nem működhet, ezért a             
fenti jogszabályi feltételek fennállnak a pályázat nélküli kinevezésre. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 42. §-át figyelembe véve,            
citált törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint nem áll fennt összeférhetetlenség a jelenleg is              
vezetői feladatok ellátását gyakorló óvodavezető újabb vezetői feladatokkal történő         
megbízásával, mivel az új jogviszonyról maga a Képviselő-testület – vagyis a munkáltatói            
jogkör gyakorlója és nem a munkáltató –   dönt, és ezért tudomással bír az új jogviszonyról. 



Mindezek figyelembevételével javaslom, hogy a Képviselő-testület a vezetői feladatok         
ellátásával a Kelenvölgy-Őrmezei Óvodában Karkus Mihálynét – a Lágymányosi Óvoda          
jelenlegi vezetőjét –  bízza meg a 2019. január 1-től  2019. február 28-áig terjedő időszakra.  
Fent nevezett személy rendelkezik a feladat ellátásához szükséges iskolai végzettségekkel,          
szakmai gyakorlattal, több éves vezetői tapasztalattal és a törvényben előírt kitételeknek           
megfelel. 
Az érintett a megbízást vállalja. 
  
A fentiek alapján, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni           
és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
  
  
Budapest, 2018. december 06. 
  
  
  
                                                                                                                dr. Molnár László 
  
 
 


