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18/2021. (VII. 8.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője pályáztatás nélküli 

ismételt megbízatásának véleményezésére 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Városi 

Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője pályáztatás nélküli ismételt megbízatásának 

véleményezésére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) 

bekezdése alapján, figyelemmel a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben való végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII. 30.) Korm. rendeletben 

foglaltakra, nyilvános pályázati kiírást tesz közzé a Tiszacsegei Városi Óvoda és 

Bölcsőde intézményvezetői feladatok ellátására a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Szeli Zoltán polgármestert, hogy a pályázati kiírás 

közzétételével kapcsolatosan tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

3. A Képviselő-testület az intézményvezetői feladatok folyamatos ellátás érdekében 2021. 

július 9. napjától a pályázati eljárás eredményes befejezéséig Szilágyi Juditot, az 

intézmény intézményvezető-helyettesét (4066 Tiszacsege, Csokonai u. 2.) - az 

intézmény hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatával egyezően - megbízza az 

intézményvezetői feladatok ellátásával. 

 

4. Az intézmény vezetőjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 

meghatározott illetmény, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben való végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § 

(5a) bekezdésében meghatározott vezetői pótlék illeti meg, amely a pótlékalap 80%-a. 

 



5. A Képviselő-testület felkéri Szeli Zoltán polgármestert, hogy az intézményvezető-

helyettes kinevezésének módosításával kapcsolatos feladatok ügyében eljárjon. 

 

Határidő: azonnal 
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A kivonat másolat hiteléül:  

Tiszacsege, 2021. július 9. 
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