
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Szám:  KÖH/6-4/2022. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási  

Tanácsa által 2022. július 29-én /pénteken/ 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  

nyilvános üléséről. 

 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Ülésterme 

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak: 

Monostorapáti község Önkormányzata részéről: 

 

 Vigh Elemér Társulási Tanács elnöke 

 Takács Péter Társulási Tanács tagja 

 Bati Istvánné Társulási Tanács tagja 

 Szipőcs Nikolett Társulási Tanács tagja 

 Törökné Giczi Anikó Társulási Tanács tagja  

 Varga János Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 

 Pócza Balázs Társulási Tanács tagja 

 

Hegyesd község Önkormányzata részéről: 

 

 Stark Sándor Társulási Tanács tagja 

 Imre Gabriella Társulási Tanács tagja 

 Mondli István Béla Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 

 Adrián Szabolcs  Társulási Tanács tagja 

 Fekete Gábor Társulási Tanács tagja 

 

Kapolcs község Önkormányzata részéről: 

 

 Kocsis Csaba Társulási Tanács tagja 

 Márta István  Társulási Tanács tagja 

 Horváth Lászlóné Társulási Tanács tagja 

   

Távolmaradását bejelentette: 

  

 Márvány Péter Társulási Tanács tagja 
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 Sári János Társulási Tanács tagja 

 

Vigántpetend község Önkormányzata részéről: 

 

 Győriványi Dániel Társulási Tanács tagja 

 Ács Szilvia Társulási Tanács tagja 

 Kardos Tibor Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását bejelentette: 

  

 Kovács Miklós  Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be: 

 

 Giricz Zoltán Társulási Tanács tagja 

 

Tanácskozási joggal meghívottak 

  

 Takács Lászlóné jegyző 

  

 

Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné jegyző  

 

 

Vigh Elemér elnök köszöntötte a megjelenteket a Társulási Tanács rendkívüli ülésén. 

Megállapította, hogy a Társulási Tanács a megjelentek létszámát tekintve határozatképes, mivel 

a Társulási Tanácsba delegált 22 tagból 15 fő jelen van. Javasolta, a kiküldött meghívóban 

szereplő napirendi ponthoz 2. napirendi pontban felvenni a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 

Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az intézményvezetői feladtok megbízására 

Törökné Giczi Anikó helyettes elfogadását. 

 

Győriványi Dániel tag tájékoztatást kért a második napirendi pont szükségességéről és arról, 

hogy a Társulási Tanács elnökeként milyen dátummal töltheti be a pozíciót. 

 

Vigh Elemér elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Magyar Államkincstár a Társulási 

Tanács részéről határozatban történő elfogadását kérte a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetői munkakör SZMSZ szerinti helyettesítés Törökné Giczi Anikó 

intézményvezetői megbízásához. A Társulási Tanács elnöki tisztségének betöltésével 

kapcsolatosan elmondta, hogy 2022. június 22-től tölti be az elnöki tisztséget Takács Péter 

elnök lemondásától a jogszabályok alapján. További hozzászólás hiányában felkérte a tagokat 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a napirendi pontokat. 

 

A Társulási Tanács tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal nélkül 15 

igen szavazattal elfogadták az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t : 1.) Mesevirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői munkakör betöltésére  

pályázat kiírása, szakértői bizottság megválasztása 

 

 Előadó: Vigh Elemér elnök 
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2.) Mesevirág Óvoda és Bölcsőde SZMSZ alapján intézményvezetői  

 feladatok ellátására a helyettes megbízásának tudomásul vétele 

 

 Előadó: Vigh Elemér elnök 

 

1./ N a p i r e n d: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői munkakör betöltésére  

pályázat kiírása, szakértői bizottság megválasztása 

 

Vigh Elemér elnök elmondta, hogy a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 

munkakör betöltésére pályázat kiírása, szakértői bizottság megválasztásáról szóló előterjesztés 

a tagok részére megküldésre került. Javasolta a pályázati kiírás kiegészítését a sikeresen elnyert 

pályázó esetén a vezetői tisztség kinevezését követő 3 hónap próbaidő meghatározását.  

 

Győriványi Dániel tag megkérdezte, hogy a pályázati kiírás nem tartalmazza a 3 hónapos 

próbaidőt? 

 

Vigh Elemér elnök elmondta, hogy az előterjesztéshez megküldött pályázati kiírás nem 

tartalmazza a 3 hónapos próbaidőt, melyet szükségesnek tart. A szakértői bizottság 

létrehozásával kapcsolatosan egyeztettek már korábban a Társulási Tanács tagjaival és 

javasolta, hogy elnöke Kranabeth-Bati Zsuzsanna a Művészetek Völgye Általános Iskola 

igazgatója legyen, a tagjai Monostorapáti Község Önkormányzata részéről Szipőcs Nikolettet, 

Kapolcs Község Önkormányzata részéről Horváth Lászlónét, Vigántpetend Község 

Önkormányzata részéről Ács Szilviát, Hegyesd Község Önkormányzata részéről Imre 

Gabriellát javasolta, majd az önkormányzatok képviselőt megkérdezte vállalják-e a szakértői 

bizottsági tagságot. A felkért önkormányzati képviselők elmondták vállalják a tagságot. 

Felkérte a Társulási Tanács tagjait kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Mesevirág Óvoda 

és Bölcsőde óvodavezetői beosztás ellátására a pályázati kiírást a 3 hónapos próbaidő 

kikötésével és a Szakértői Bizottság elnökének és tagjainak személyét. 

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 15 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

 

12/2022. (VII.29.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási 

Tanácsa megtárgyalta a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb 

vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és az alábbiak 

szerint határozott: 

1. Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási 

Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. S, a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) 67. S, a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet (Rend.) alapján pályázatot hirdet a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezető (magasabb vezetői) beosztásának ellátására. 

2. A magasabb vezetői megbízás óvodapedagógus munkakörben, közalkalmazotti 

jogviszonyban történik. 
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3. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű a kinevezéstől számított 3 

hónap próbaidőt követően. 

4. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus. 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott 

időre, 5 (öt) év időtartamra , 2022. október l. napjától , 2027. augusztus 15. napjáig szól. 

A munkavégzés helye: 8296. Monostorapáti, Óvoda u.5. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása. 

Szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, irányítása , 

ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői 

jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzatik társulással, egyéb 

intézményekkel.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

▪ óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség; 

▪ pedagógus—szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 

▪ legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 

▪ legalább 3-5 év vezetői tapasztalat 

▪ a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, 

határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással 

egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás; 

▪ a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

szerinti vagyonnyilatkozat tétel;  

▪ büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt. 

▪ magyar állampolgárság, cselekvőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 
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 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás 

idejére szóló 5 éves vezetési program, 

 érvényes (30 napnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

 végzettséget, szakképzettséget és szakmai gyakorlatot  igazoló okiratok egyszerű 

másolata 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 

továbbításához. 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának nyilvános Társulási Tanács 

ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e , vagy kéri a zárt ülés tartását. 

A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési 

program, a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján 

véleményezésre jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával 

kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési 

intézmény honlapján közzétételre kerül. 

A pályázat benyújtásának határideje: Az NKI (Közigállás) internetes honlapján 

történő megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vigh Elemér Társulás elnöke 

nyújt, a 06-87-435-055, vagy 06-30-2774387 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, az eredeti pályázati anyag a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása részére történő megküldésével (8296 Monostorapáti, 

Petőfi u. 123.) — a borítékon feltüntetve az „Intézményvezetői pályázat” megjelölést. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők 

véleményezik, a pályázókat a Társulási Tanács által kijelölt Szakértői Bizottság is 

meghallgatja. Ezt követően dönt a Társulási Tanács a megbízásról. Társulási Tanács a 

pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 29.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

▪ www.monostorapati.hu  

▪ www.hegyesd.hu  

▪ www.kapolcs.hu  

▪ www.vigantpetend.hu internetes oldalak társulás tagjainak hirdetőtábláin 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. augusztus 6. 

http://www.monostorapati.hu/
http://www.hegyesd.hu/
http://www.kapolcs.hu/


 
 

6 
 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 15 igen szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta az alábbi: 

 

13/2022. (VII.29.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási 

Tanács az intézményvezetői  munkakör betöltésére érkező pályázatok véleményezésére, 

a pályázók meghallgatására Szakértői Bizottságot jelöl ki. 

A Szakértői Bizottságba  az alábbi személyeket választja meg: 

1. Kranabeth-Bati Zsuzsanna elnök 

2. Szipőcs Nikolett tag 

3. Horváth Lászlóné tag 

4. Ács Szilvia  tag 

5. Imre Gabriella tag 

A Szakértői Bizottság a pályázók meghallgatását jegyzőkönyvben rögzíti és szakmai 

véleményét a döntéshozó Társulási Tanács elé terjeszti. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Vigh Elemér társulási tanács elnök 

 

2./ N a p i r e n d : Mesevirág Óvoda és Bölcsőde SZMSZ alapján intézményvezetői  

feladatok ellátására a helyettes megbízásának tudomásul vétele 

 

Vigh Elemér társulási tanács elnöke ismertette a határozati javaslatot. Kérte annak 

véleményezését. Észrevétel, kérdés hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha 

elfogadják a határozati javaslatot. 

Társulási Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

 

14/2022. (VII.29.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa tudomásul veszi, hogy a Monostorapáti Mesevirág 

Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 

intézményvezetői feladatokat Törökné Giczi Anikó helyettes  látja el 

2022. július 26-tól az eredményes pályázati eljárás  során kiválasztott 

intézményvezető megbízásáig.  

Társulási Tanács felhatalmazza a társulás elnökét a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Vigh Elemér  elnök 

Határidő: azonnal 
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Vigh Elemér Társulási Tanács elnöke további hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt 

és az ülést 8:12 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Vigh Elemér  

 társulás elnöke   


