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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 116/2011. (VI. 23.) számú határozatában a Kenderföld-Somági Általános 
Iskola és Óvoda igazgatói teendőinek ellátásával Király Istvánnét bízta meg 2011. augusztus 
16 napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. 
 
Király Istvánné az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt kérelmet nyújtotta be, melyben 
tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy megpályázta a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Komlói Járási Tankerületének tankerületi igazgatói állását. Az 
Emberi Erőforrások Minisztere 2012. november 9-ei hatállyal kinevezte a Komlói Járás 
Tankerületének tankerületi igazgatójává, melyre tekintettel az igazgató asszony kérelmezi, 
hogy a képviselő-testület 2012. november 8. napjával vonja vissza magasabb vezetői 
megbízását és járuljon hozzá közalkalmazotti jogviszonyának áthelyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
 
A 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a közalkalmazottakról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 5. § (16) bekezdése 
értelmében: 
„Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre (pl. nem 
volt pályázó, illetve egyik pályázó sem kapott megbízást), vagy az intézményvezetői feladatok 
ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, az intézmény 
vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de 
legfeljebb egy évig a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés 
rendjében foglaltak szerint kell ellátni, a (14) bekezdésben meghatározottak 
alkalmazásával.” 
 
A Vhr. 5. § (14) pontja értelmében, ha a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 
megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra szól, a megbízás 
lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, ha a (2) bekezdésben 
meghatározottak alapján a határidő egyébként ennél korábban vagy később járna le. 
 
A Kenderföld-Somági Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában a helyettesítés 
rendje szerint az igazgató-helyettes látja el a magasabb vezető helyettesítését. A Vhr. 5. § (14) 
és (16) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a Kenderföld-Somági Általános Iskola 
igazgató-helyetteseként, Schillingerné Bázing Melinda látja el a vezetői feladatokat 2012. 
december 1. napjától a magasabb vezetői pályázat eredményes elbírálásáig, de legfeljebb 
2013. augusztus 15. napjáig. 
 
A Kenderföld-Somági Általános Iskolában az igazgató vezetői pótléka 46.000 forint, kötelező 
óraszáma pedig 4 óra, ezzel szemben az igazgató-helyettes vezetői pótléka 26.000 forint, 
kötelező óraszáma 6 óra. Mivel Schillingerné Bázing Melinda 2012. december 1. napjától 
ellátja a magasabb vezetői feladatokat, így a jelenleginél több felelősség és több munka hárul 
rá. Ezen tényre tekintettel javaslom egyrészt, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 1. számú melléklet 3. rész II./5. pontja alapján – mely lehetővé teszi, hogy a 
pedagógus, vezető kötelező óraszáma a fenntartó egyetértésével csökkentésre kerüljön – 
Schillingerné Bázing Melinda kötelező óraszáma 4 órában kerüljön megállapításra. Továbbá 
javaslom, hogy az igazgató-helyettesi és az igazgatói pótlék közötti 20.000 forint kereset-
kiegészítésként kerüljön számára megállapításra. A fenti intézkedések az intézmény számára 
többletköltséget nem eredményeznek. 
 



A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése értelmében 2013. január 1. 
napjától az óvoda kivételével az állam gondoskodik a köznevelési feladatok ellátásáról, azaz a 
Kenderföld-Somági Általános Iskola fenntartói jogait 2013. január 1. napjától az Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ gyakorolja. Az intézmény magasabb vezetőjének kinevezése 
fenntartói jogkörbe tartozik, így az intézmény magasabb vezetői állására a pályázati felhívás 
kiírásáról majd az intézményfenntartó központ gondoskodik. 
 
Az érintettek az előterjesztés nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárulásukat adták. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
szóban elhangzó véleményének figyelembevételével a javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Kenderföld-Somági 
Általános Iskola igazgatójának magasabb vezetői megbízásának visszavonását és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület Király Istvánné magasabb vezetői megbízását 2012. november 8. 
napjával visszavonja és hozzájárul közalkalmazotti jogviszonyának áthelyezéssel 
történő megszűntetéséhez. A Képviselő-testület a Kenderföld-Somági Általános Iskola 
igazgatójának, Király Istvánnénak megköszöni az intézményért, a város közoktatásáért 
végzett kiemelkedő munkáját és új munkaköréhez, új feladatainak ellátásához sok 
sikert kíván.   

 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Kenderföld-Somági Általános Iskola 

magasabb vezetői feladatainak ellátását az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározottak szerint a Kenderföld-Somági Általános Iskola 
igazgató-helyettese, Schillingerné Bázing Melinda  látja el 2012. december 1. napjától 
kezdődően a magasabb vezetői álláshely betöltésére kiírt pályázat eredményes 
elbírálásáig, de legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig. 

 
3.  A Képviselő-testület Schillingerné Bázing Melinda számára 2012. december 1. 

napjától kezdődően a magasabb vezetői álláshely betöltésére kiírt pályázat eredményes 
elbírálásáig, de legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig 20.000 forint/hó kereset-
kiegészítést állapít meg, illetve ugyanezen időszak tekintetében kötelező óraszámát 
heti 4 órában határozza meg. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 
Kenderföld-Somági Általános Iskola fenntartói jogait 2013. január 1. napjától  a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gyakorolja, így ezen pontban foglalt 
intézkedés 2013. január 1. napját követő végrehajtásához az állami intézményfenntartó 
központ megerősítése szükséges.  
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkáltatói, adminisztratív 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2012. november 20. 
 
        Polics József 
        Polgármester 
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