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Az előterjesztés tárgya:  Komló Városi Óvoda vezetőjének megbízása 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 63/2012. (V.10.) sz. határozatával megbízta Judikné Linde Terézt, az 
újonnan alapított Komló Városi Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2013. július 
1. napjáig.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 67 § (7) 
bekezdés szerint „az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik – 
nyilvános pályázat úján történik”. 
 
A képviselő-testület 26/2013. (II.21.) sz. határozata alapján pályázat került kiírásra a Komló 
Városi Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátására.  
 
Az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati kiírás a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A § 4.) bekezdésében 
meghatározottak szerint került közzétételre, azaz megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 
2013. évi 7. számában, Komló Város hivatalos honlapján, valamint a Nemzeti Közigazgatási 
Intézet honlapján. A pályázat benyújtásának határidejét a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani, mely időpont jelen pályázat esetén 
2013. április 9. volt.  
 
A pályázati határidő lejártáig a Komló Városi Óvoda magasabb vezetői állására mindösszesen 
egy pályázat érkezett Judikné Linde Terézé, az óvoda jelenlegi vezetőjéé. (A pályázat 
megtekinthető munkaidőben a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 216. sz. irodájában.) 
 
A pályázat tartalmazza a jogszabályban és a kiírásban előírt szakmai önéletrajzot, a vezetői 
programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, a végzettséget igazoló 
okiratok másolatát, valamint a pályázathoz előírt nyilatkozatokat és az erkölcsi bizonyítványt. 
 
Judikné Linde Teréz szakmai programját és személyét a véleményezésre jogosultak 
megismerték és megvitatták.  
 
A 2013. június 10-én megtartott nevelőtestületi értekezleten a tantestület tagjai a pályázó 
szakmai programját titkos szavazással a következő arányban támogatták: 
Szavazásra jogosult:     36 fő 
Jelen volt:      35 fő 
Érvényes szavazatok száma:    33 db 
Támogatta a pályázatot:    32 fő 
Nem támogatta a pályázatot:      1 fő 
A nevelőtestület a pályázó szakmai programját 97 %-os arányban támogatta. 
 
A 2013. június 10-én megtartott közalkalmazotti értekezleten a pályázó személyéről döntött a 
testület: 
Szavazásra jogosult:     64 fő 
Jelen volt:     62 fő 
Érvényes szavazatok száma:   60 db 
Támogatta a pályázót:   60 fő 
 
A közalkalmazotti kör 100 %-os arányban támogatta az igazgató személyét.  
 
A szülői szervezet a pályázó személyét egyhangúlag támogatta. 
 



A német nemzetiségi önkormányzat és a cigány nemzetiségi önkormányzat is véleményezte a 
pályázatot, és mindkettő támogatja Judikné Linde Teréz magasabb vezetői megbízását. 
 
Judikné Linde Teréz pályázata mind alakilag, mind formailag megfelel a pályázati kiírásnak, 
rendelkezik az Nkt.-ban előírt felsőfokú képesítéssel. A pályázó 1979-ben szerezte óvónői 
végzettségét a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben, majd 1992-ben óvodapedagógus 
végzettséget szerzett a Janus Pannonius Pécsi Tudományegyetemen. A pályázó rendelkezik a 
277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet előírása szerinti közoktatás vezetői szakirányú 
szakképzettséggel. 1999-ben az Eötvös József Főiskolán német nemzetiségi óvodapedagógusi 
szakképesítést szerzett. Judikné Linde Teréz 1977 óta dolgozik a Komló Városi Óvodában. 
1994-től óvodavezető helyettes, 2009 és 2012 között a Kenderföld–Somági Általános Iskola 
és Óvoda óvodai intézményegységének vezetője, 2012. július 1. óta látja el az intézmény 
vezetői feladatait. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) 
bekezdése értelmében a magasabb vezetői ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését 
követően legfeljebb öt évre adható. 
 
A 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 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 fentiek figyelembevételével Judikné Linde Teréz vezetői megbízása – amennyiben a 
képviselő-testület támogatását elnyeri – 2013. július 2. napjától 2018. július 1. napjáig, 
határozott időre szól. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembevételével a javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Városi Óvoda 
magasabb vezetői megbízásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület megbízza Judikné Linde Terézt 2013. július 2. napjától 2018. július 1. 
napjáig terjedő határozott időre a Komló Városi Óvoda magasabb vezetői teendőinek 
ellátásával. 
 
A képviselő-testület illetményét kinevezése napjától: 270. 600 forintban állapítja meg: 
Besorolás szerinti illetménye:       201.000 Ft.- 
Idegen nyelv pótlék:          20.000 Ft.- 
Nemzetiségi pótlék:             3.600 Ft.- 
Magasabb vezetői pótléka:         46.000 Ft.- 
Illetménye összesen:                  270. 600 Ft.- 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói, adminisztratív 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2013. 06. 17. 
 
        Polics József 
        polgármester 
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