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1. számú előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás elnöke részére 

2021. május 20. 
 
 
Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető állására 
  érkezett pályázat elbírálása, intézményvezetői megbízás  
 
Ikt. szám: LMKOH/1018-24/2021. 
 
 
 A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről 
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, 
amely az alábbiak szerint rendelkezik.  
 

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti.” 

 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, 
sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-
testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek 
veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Az önkormányzati társulások is a képviselő-
testületek által átruházott hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és 
Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, így ezt az analógiát alkalmazva a társulási 
tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg. 

 

A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének 
meghozatala előtt. 
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A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsának hatáskörében eljáró Elnök 
6/2021. (II.25.) Elnöki határozatával pályázatot írt ki a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetésére 2021. augusztus 16-tól 2026. augusztus 15-ig tartó 
időtartamra.  
 

I. A pályázati eljárás lefolytatása  
A pályázati kiírás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (4) bekezdése értelmében a Személyügyi Központ internetes 
oldalán és a társulásban részt vevő Önkormányzatok honlapján is (Lajosmizse, Felsőlajos) 
közzétételre került.  
 
A pályázatra nyitva álló határidő alatt (pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 
9.  – 12.30 óra volt), 1 pályázat érkezett. A pályázat bontására és a Szakértő Bizottság részére 
történő átadásra 2021. április 12-én került sor. 
 A pályázó Sipos Ágnes, a jelenlegi intézményvezető általános helyettese.  Pályázata 
(előterjesztés 2. melléklete), a pályázati kiírásban szereplő szakmai és formai feltételeknek 
megfelel. A pályázó valamennyi szükséges, a munkakör betöltéséhez szükséges feltételnek 
megfelel, amelyeket dokumentumokkal igazolt, a szükséges nyilatkozatokat megtette.  A 
pályázatának nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárult.  
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (8) bekezdése akként 
rendelkezik, hogy az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési 
program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak 
hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.  
  
A pályázati határidő lejártát követően – a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében 21 napon belül 
- a Társulási-tanács által megbízott Szakmai Szakértő Bizottság 2021. április 27-én 9.00 órakor 
hallgatta meg a pályázót a Városháza Dísztermében és a pályázatot véleményezte.  
A Szakmai Szakértő Bizottság javasolja a Társulási-tanácsnak Sipos Ágnes 
intézményvezetői kinevezését.  
A Bizottság írásos véleménye az előterjesztés 1. sz. melléklete.  
 
 

II. A Társulási-tanács hatáskörében eljáró Elnök döntését meghatározó 
jogszabályok 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § és az Mötv. 42. § 7. pont együttes 
értelmezése során megállapítható, hogy az intézményvezetőkkel kapcsolatos minden jogkör 
(Áht. 9. § b)-j) pontjai) a Társulási Tanács jogköre. Az intézményvezetői megbízás magasabb 
vezetői megbízás és a kinevezésről szóló döntést a Társulási-tanácsnak kell meghozni az Áht. 
9. § c) pontja alapján. 
 
A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
hatályos társulási megállapodásának III. fejezet 4. pontja alapján az irányítói jogok gyakorlása 
a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított, a társulás által 
fenntartok Intézmények vonatkozásában, a Társulási-tanács hatásköre a társulási megállapodás 
IV. fejezetében rögzítettek szerint.   
 
A megállapodás IV. fejezet 3. b) pontja alapján „Minősített többséggel kell dönteni az alábbi 
esetekben: bc.) a Társulás által fenntartott Intézmények Intézményvezetői feletti munkáltatói 
jogkör gyakorlása során.” 
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A Társulási megállapodás IV. fejezet 8. b) pontja alapján „8. A Társulási Tanács gyakorolja a 
feladatkörének gyakorlásához szükséges alábbi hatásköröket: 
…b) a költségvetési szerve vezetője (intézményvezető) tekintetében a kinevezés és felmentés, 
vagy a vezetői megbízás adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása 
(fegyelmi és kártérítési felelősségre vonás),”. 
 
Tekintettel a Kormány 2021. február 8. napjától hatályban lévő, 27/2021. (I.29.) Korm. 
rendeletével kihirdetett veszélyhelyzetre, előbbiekben felsorolt valamennyi Társulási – 
tanács hatáskörébe tartozó döntést a Társulási-tanács hatáskörében eljáró Elnök hoz 
meg.    
 
A Kjt. 23. § (3) bekezdése, a Köznev. tv. 68. § (4) bekezdése és a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22. § (1) 
bekezdése szerint, a 21. §-ban rögzített magasabb vezetői, vezetői megbízást az év során 
bármikor, öt évre kell adni.  
 
 Kjt. „23. § (1) A magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása magasabb vezető, 
illetve vezető beosztásra történő megbízással (a továbbiakban: megbízott vezető) történik. 
A magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a 
kinevezés szerinti munkaköre mellett - látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői 
beosztásból eredő feladatait. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. 
Magasabb vezető - a 90. §-ban foglalt kivétellel - csak felsőfokú iskolai végzettséggel 
rendelkező közalkalmazott lehet. Nem lehet megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki 
idő tartama alatt.”   

 
 
Lajosmizse, 2021. május 7. 
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A Társulási Tanács elnökének döntéshozatala:    
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 
a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8-tól.  
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 
Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben 
járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, így 
ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási 
tanács elnöke hozhatja meg. 

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot 
hozom: 

 
………./2021. (…….) Társulás Elnöki Határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnökeként – a Társulási Tanács 
döntési hatáskörébe tartozó ügyben „Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde Intézményvezető állására érkezett pályázat elbírálása, intézményvezetői 
megbízás” tárgykörben – az alábbi határozatot hozom:  

 
Határozat 

 
1.) A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási-tanácsa hatáskörében eljáró Elnökként a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott 
jogkörben eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § (1) bekezdése alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetői állás betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező 
pályázat alapján – figyelembe véve  
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) 
bekezdése alapján létrehozott szakmai szakértő bizottság és a 
- a társulási-tanács tagjainak véleményét –  
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően Sipos Ágnes (szül: Lajosmizse, 1974.05.03.) pályázót 2021. augusztus 
16. napjától 2026. augusztus 15. napjáig – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – 
megbízom a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői munkakörének betöltésével.  
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2.) Sipos Ágnes illetményét a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanács hatáskörében eljáró Elnökként 
az alábbiak szerint állapítom meg: 
- Garantált illetmény:     …………Ft 
- Magasabb vezetői pótlék:     ………..Ft 

   Összesen:      ……….. Ft 
 

3.) A megbízással kapcsolatos feladatokat ellátom és az 1.) pontban meghozott döntésről 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületét és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetőjét tájékoztatom. 

 
 
Lajosmizse, 2021. május 20.  …………..óra 
                             

        Basky András  
                       Társulási Tanács Elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Előterjesztés 1. melléklete 
Szakmai Szakértő Bizottság írásos véleménye 
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előterjesztés 2. melléklete 
 
Sipos Ágnes pályázata külön dokumentumként kerül megküldésre. A pályázati dokumentumot 
kérem bizalmasan kezelni!  


