
 

 
 

 
 
Tárgy: Bodnár Sándorné óvodavezető kinevezése 

 
 

39/2020.(VI.17.) számú Polgármesteri határozat 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020(III.11.) számú kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83.§. (3) 
bekezdés e) pontjában foglalt hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom: 

 
 1.) A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban Nkt.) 83. § 3 f) 

pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIIII. törvény 20/A § (1) bekezdése alapján a fenntartásában lévő Bugyi Nagyközségi 
Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői állás betöltésére meghirdetett pályázatra beérkezett 
pályázat alapján – figyelembe véve a véleményezési jogkörrel rendelkező Kulturális bizottság 
véleményét és e törvény végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 22. §. (1) 
bekezdésében foglaltakat-  
Bodnár Sándor Kálmánné pályázót 2020. július 1. napjától határozott időre 2024. június 30-

ig megbízom a Bugyi Nagyközségi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői feladatok 
ellátásával. 

 
2.) Az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvény, 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) 
Korm. rendelet rendelkezései szerint kell megállapítani. 

 
3./ A Napközi Otthonos Óvoda újonnan megbízott óvodavezetője, Bodnár Sándor Kálmánné 

részére 80 % vezetői pótlékot állapítok meg. 
 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
 Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő: 2020. június 30. 

 
Bugyi, 2020. június 16. 

                 Nagy András Gábor                                         
                     polgármester    
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Indokolás 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2020.(03.16.)sz. határozata 
alapján a Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására pályázatot írt ki. A 
pályázati felhívás közzétételre került a Nemzeti Közigazgatási Intézet (továbbiakban: NKI) 
internetes honlapján, valamint Bugyi Nagyközség hivatalos honlapján. 
 
A pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő alatt  (2020. május 22.) az óvodavezetői 
álláshelyre 1 pályázat érkezett. 
 
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) 
pontja értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a 
megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt 
korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény 
vezetője felett. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42 § 2. pontja 
értelmében a törvény által a képviselőtestület hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői 
megbízás át nem ruházható képviselőtestületi hatáskörnek minősül.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020(III.11.) számú kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre 
tekintettel a fenntartó (Képviselő-testület) hatáskörét a polgármester gyakorolja, ezért fenntartói 
döntéseke a polgármester hozza meg. 
 
A Kjt. 20/A §. (1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. 
Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati 
feltételeknek megfelel. 
 
A pályázat a kiírási feltételeknek megfelelt. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83.§-a alapján a köznevelési intézmény 
vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy 
véleményének kialakítása előtt már nem kell bekérni az intézmény alkalmazotti közössége, az 
óvodaszék, az iskolaszék, a szülői szervezet véleményét. 

 
 

A Kjt. 20/A § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a 
pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a 
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottságnak meg kell 
hallgatni.  
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2019(XII.18) számú rendelettel 
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 2.számú mellékletében az oktatási 
intézmények intézményvezetői pályázatok szakmai véleményezése a Kulturális Bizottság 
hatáskörébe utalta. A véleményeket járványhelyzetre tekintettel- elektronikus úton bekértük, 
mely alapján 5 bizottsági tag támogatta Bodnár Sándorné pályázatának elfogadását és 5 évre 
történő vezetői megbízását.  
 



 

A megbízott intézményvezető illetményét a jogszabály meghatározza a végzettség valamint a 
munkában eltöltött évek alapján, abban a fenntartónak kell megállapítani. 
  
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet - 2020. július 01-napjától hatályos-  
„(5a) A  nevelési-oktatási, valamint a  többcélú köznevelési intézmény intézményvezetőjét az  
Nkt. 8.  mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve az  intézmény – tárgyévet 
megelőző tanév, nevelési év – október 1-jei gyermek- és tanulólétszáma alapján  
a) ….. 
f) százötvenegy és kétszázötven fő között a pótlékalap nyolcvan százaléka,  
pótlék illeti meg.” 
  
Az intézményvezető vezetői pótléka a korábbi szabályokkal ellentétben –amely alapján a 
vezetői pótlékot 73.080,-Ft-146.180,-Ft között határozta meg – most egy konkrét százalékban kell 
meghatározni, mely a gyermeklétszám alapján 80%-ban határozta meg, ami összegszerűen 
146.180,-Ft. 
 
Az intézményvezető ágazati pótlékkal és a megemelt intézményvezetői pótlékkal együtt se lépi 
át a megállapított 650.000,-Ft összegű személyi bért, így 2020. július 01-től  bére továbbra is 
650.000,-Ft. 
  
A beérkezett pályázatot - szakértelemmel rendelkező bizottság véleményének figyelembe 
vételével – Bodnár Sándorné pályázatát és 2020. július 01-től -2024. június 30-áig terjedő 
időtartamra történő vezetői megbízását támogattam. 

 


