
 
                                                               

E l ő t e r j e s z t é s 

a Kővágóörs és Kékkút Községek Óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa 

2018. június 27-i  ülésére  

 

Tárgy: Óvodavezetői állásra pályázat elbírálása, intézményvezetői megbízás adása 

 

Előterjesztő:   Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke   

 

 

 

Tisztelt Intézményfenntartó Társulás! 

 

A Kővágóörsi Napközi-otthonos Óvoda vezetőjének, Velláné Kondor Katalin öt évre szóló 

óvodavezetői megbízása 2018. július 31-én lejár, ezért a Kővágóörs és Kékkút Községek 

Óvodai nevelést biztosító Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2018. április 19-i 

ülésén, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 

20/A §-a, illetve a végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § alapján 

pályázatot írt ki. 

 

A beadási határidőig, június 8-ig egy pályázat érkezett, Velláné Kondor Katalintól. A pályázó 

a pályázati felhívásban előírt feltételeknek megfelel, az előírt iratokat, igazolásokat becsatolta, 

hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez. A fent hivatkozott Kormány rendelet alapján a 

pályázati anyagot véleményezésre a Szülői munkaközösség megkapta. A szülői 

munkaközösség 2018. június 20-án megküldte véleményét, mely szerint a pályázó 

kinevezését támogatásra javasolja.  

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a beérkező pályázók meghallgatására létrehozott 

bizottság a pályázót 2018. június 26-án meghallgatja, mely alapján a pályázót támogatta/nem 

támogatta.    

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. 

rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a vezetői megbízás öt évre adható. 

 

A pályázati anyag az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

 

 

Határozati javaslat : 

 

Kővágóörs és Kékkút Községek Óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 

 

…../2018 (…….) HATÁROZATA 

óvodavezető kinevezéséről  

 

Kővágóörs és Kékkút Községek Óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa megállapítja, hogy az óvodavezető munkakör betöltésére kiírt pályázati 

felhívásra benyújtott pályázat érvényes és ezért a pályázati eljárás eredményes volt.  



 

A Társulási Tanács a pályázat alapján Velláné Kondor Katalin (anyja neve: Páros Mária, 

születési helye, ideje: Tapolca, 1968. június 22., Lakcíme: 8256 Ábrahámhegy, Patak utca 

40.) pályázatát támogatja és 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig terjedő 5 éves 

időtartamra a Kővágóörsi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői feladtok ellátásával 

megbízza. 

A Képviselő-testület felkéri a Társulás elnökét a kinevezés aláírására.  

Felelős: Horváth Dezső, Társulás elnöke 

Határidő: 2018. augusztus 1. 

 

 

Kővágóörs, 2018. június 21. 

 

 

        Horváth Dezső 

                       Társulás Tanács Elnöke 
 


