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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Előzmények: 
 
A testület a 114/2019. (IV. 11.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde Dombóvár nevelési-oktatási intézményt 2019. augusztus 1-jével át 
kívánja szervezni az alábbiak szerint: 

 
a. Az intézmény két szervezeti egységéből, a Százszorszép Tagóvodából 

(Dombóvár, III. utca 34.) és a Tündérkert Bölcsődéből (Dombóvár, Kórház utca 
35.) jogutódlással, kiválás útján új önálló költségvetési szerv – a Dombóvári 
Százszorszép Óvoda és Bölcsőde – jön létre, mint többcélú nevelési-oktatási 
intézmény, azon belül óvoda-bölcsőde, amely legalább egy óvodai csoportban 
német nemzetiségi óvodai nevelést folytat. Az új intézmény székhelye a 
Dombóvár, III. utca 34., főtevékenysége: óvodai nevelés. 
 

b. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár költségvetési szervként 
fennmarad, és csak óvodai nevelést végez alaptevékenységként a székhelyén 
(Dombóvár, Zrínyi utca 10.), valamint a Zöld Liget Tagóvodában (Dombóvár, 
Bezerédj utca 33.), illetve a teljes elnevezése Dombóvári Szivárvány Óvodára 
változik a bölcsődei feladatellátás elhagyása miatt. 
 

A Képviselő-testület egyúttal felkérte a Humán Bizottságot, hogy a Dombóvári 
Szivárvány Óvoda és az új költségvetési szerv igazgatói (magasabb vezető) 
beosztásának 2019. augusztus 1-jétől 5 évre szóló betöltésére irányuló pályázati 
felhívását az átszervezési kezdeményezés figyelembevételével hagyja jóvá. Ez meg is 
történt április 17-én, a felhívások megjelentek az önkormányzat honlapján, a 
Közszolgálati Állásportálon (KÖZIGÁLLÁS), valamint a 7200 közéleti lapban egy 
rövid közlemény a lehetőségről és a felhívások elérhetőségéről. A benyújtási határidő 
2019. május 24-e volt. 
 
A májusi rendes ülésen a képviselő-testület meghozta a végleges döntést az 
átszervezésről, mégpedig a kezdeményezésnek megfelelően, így 2019. augusztus 1-
jétől kiválással létrejön a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde az újdombóvári 
óvodából és a bölcsödéből, míg a meglévő intézmény – Dombóvári Szivárvány Óvoda 
elnevezéssel – két óvodai feladatellátási helyből fog állni, a Zrínyi utcai székhelyen 
kívül a Zöld Liget Tagóvoda képezi a másik intézményegységet.  
 
2019. május 24-ig egy pályázat érkezett a Dombóvári Szivárvány Óvoda óvodavezetői 
beosztásának ellátására, az új intézményre nem akadt jelentkező. Ez utóbbi esetében a 
vezetői megbízással a jelen ülés 24. számú előterjesztése foglalkozik. 
 

 

 



A Dombóvári Szivárvány Óvoda óvodavezetői beosztására benyújtott pályázat 
elbírálása: 
 

Az egyetlen pályázó Földesi Nikoletta, a benyújtott pályázatot az előterjesztés 
melléklete tartalmazza (a szakmai gyakorlatot, a végzettségeket és a büntetlen előéletet 
igazoló dokumentumok az Önkormányzati Iroda vezetőjénél megtekinthetők). A 
beérkezett pályázat a pályázati felhívásban előírt dokumentumokat tartalmazza, a 
pályázó a vezetői megbízáshoz szükséges feltételeknek maradéktalanul megfelel, a 
vezetői megbízáshoz előírt munkatapasztalattal (2006 óta dolgozik 
óvodapedagógusként), végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, illetve a 
közelmúltban fejezte be sikeresen a drámapedagógiai tanulmányait. 
 
A pályázó hozzájárult a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához. 
 
A köznevelési intézményben az intézményvezetői pályázatok bírálatának 
eljárásrendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nkt.), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet és a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
szabályozza. 
 
Az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat a 
köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője látja el. A 
fenntartónak a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése 
előtt ki kell kérni az intézmény nevelőtestülete, az alkalmazotti közössége, az 
óvodaszék, a szülői szervezet és a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő 
intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyetértési joggal – a települési nemzetiségi 
önkormányzat, ennek hiányában az országos nemzetiségi önkormányzat véleményét. 
A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához – a pályázatnak a 
nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) részére történő átadás napját követő első 
munkanaptól számítva – legalább 30 napot köteles biztosítani. A pályázati eljárásban 
lehetővé kell tenni, hogy a nevelőtestület mellett a vezetési programról véleményt 
nyilváníthasson a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes szerve. Az intézményvezetői 
megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal 
kapcsolatosan kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás 
eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, 
annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 
 
A nevelési-oktatási intézményvezetői pályázattal összefüggésben az alkalmazotti 
közösség abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetői 
megbízását. A nevelőtestület az alkalmazotti közösség értekezletét megelőzően 
alakítja ki véleményét a pályázó által benyújtott vezetési programról, a nevelőtestület 
véleményét az alkalmazotti közösség értekezletén ismertetni kell. A pályázatot át kell 
adni a nevelési-oktatási intézményben működő szakmai munkaközösségnek, amely 
írásban véleményezi a vezetési programot. 



 
Az intézményi szervezetek véleménye mellékelve. A nevelőtestületből megjelent 27 
óvodapedagógus egyhangúlag támogatta Földesi Nikoletta pályázatát. A teljes 
alkalmazotti közösségből 49-en vettek részt az értekezleten, ebből 48 volt a támogató 
szavazat és 1, ami nemleges. A szakmai munkaközösség, illetve a szülői szervezet is 
pozitívan nyilatkozott. 
 
A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy mellőzi 
vélemény nyilvánítását. 
 
A Humán Bizottság a pályázatok véleményezésére és a pályázók meghallgatására a 
jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelően háromtagú bizottságot hozott létre, 
aminek Kiss Béla alpolgármester, Tarr Ágnes nyugdíjas óvodapedagógus és 
Horváthné Gyánó Bernadett, a Dombóvári ESZI vezetője volt a tagja. A bizottsági 
meghallgatásról készült jegyzőkönyv szintén csatolva az előterjesztéshez. A bizottság 
az intézmény vezetésére a pályázót alkalmasnak tartja, és javasolja a megbízását a 
Dombóvári Szivárvány Óvoda óvodavezetői beosztására. 
 
A pályázó megbízásával egyidejűleg meg kell állapítani illetményét és 
intézményvezetői pótlékának mértékét az alábbiak figyelembevételével: 
 

- A pedagógus munkakörben foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb, a 
munkakör ellátásához a Nkt.-ban előírt iskolai végzettség, szakképzettség 
alapján Gyakornok, Pedagógus I, Pedagógus II., Mesterpedagógus és 
Kutatótanár fokozatokat érhet el, 

- A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriához tartozó garantált 
illetményt a Nkt. 7. számú melléklete állapítja meg, 

- A garantált illetmény összegét a kerekítés általános szabályai szerint 100 
forintra kerekítve kell megállapítani. 

- Az intézményvezetői pótlék alsó határa az illetményalap (a pályázó esetében 
182.700,-Ft) 40%-a, felső határa az illetményalap 80%-a. 

 
Az intézményvezetői megbízásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt, 
magasabb vezetői megbízást az év során bármikor, legfeljebb 5 évre kell adni. Ha az 
intézményvezetői megbízás utolsó napja nem július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő 
időszakra esik, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, ha 
a vezetői megbízás egyébként ennél az időpontnál hat hónappal korábban vagy később 
járna le. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy hozzon döntés az 
óvodavezetői megbízatás kapcsán. 
 



Határozati javaslat 
a Dombóvári Szivárvány Óvoda óvodavezetőjének megbízásáról 2019. augusztus 

1-jétől 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány 
Óvoda vezetésével és az óvodavezetői (magasabb vezető) beosztás ellátásával 2019. 
augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig terjedő időszakra Földesi Nikolettát 
bízza meg, ezzel egyidejűleg határozatlan időre és teljes munkaidőre óvodapedagógus 
munkakörbe kinevezi. 
 
A Képviselő-testület az óvodavezető illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

− Az óvodavezető garantált illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 64-65. § bekezdése figyelembe vételével a Pedagógus II. fokozat 
5. fizetési kategóriának megfelelően 283.185,- Ft. 

− Az óvodavezető vezetői pótléka a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 8. számú melléklete alapján a mindenkori illetményalap 60%-a, a 
kinevezéskor 109.620,-Ft. 

− Az óvodavezető illetménye a kerekítés figyelembevételével 392.800,-Ft. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyar Államkincstár felé 
történő változás-bejegyzés kezdeményezésére, illetve a szükséges munkajogi 
dokumentumok aláírására és intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: 2019. július 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

         Szabó Loránd 
          polgármester 
 


