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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

soron következő ülésére

Tárgy: A Gödi Kastély Óvoda vezetésére beérkezett pályázat elbírálásához véleményező bizottság 
létrehozása

Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2022. (III. 3.) Ök. határozatával döntést hozott 
pályázati kiírás közzétételére a Gödi Kastély Óvoda intézményvezetői munkakörének betöltése céljából. 
Az Óvodát jelenleg Balkányi Nikoletta vezeti, aki 2021.12.16-tól 2022.08.31-ig tartó határozott időre 
kapott megbízást a Testület részéről a vezetői feladatok ellátására a korábbi intézményvezető, Karaszek 
Emőné öregségi nyugdíjba vonulása után.

A pályázati kiírás 2022.03.14-én jelent meg a Közigazgatási Állásportálon. A 2022.04.19-i jelentkezési 
határidőig egyetlen pályázat, Balkányi Nikoletta pályaműve érkezett be postai úton.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése szerint: 
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót 
a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója 
által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel 
rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület 
tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója 
a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő

a) hatvan napon belül, vagy
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,
dönt a közalkalmazotti  jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat 

elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fenti jogszabályi helynek megfelelő szakmai véleményező 
bizottság tagjaira vonatkozó személyi javaslat megtételére.

Határozati javaslat:
.../2022. (IV. 28.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. megállapítja, hogy a Gödi Kastély Óvoda vezetésére 2022.03.14-én kiírt óvodavezetői 
pályázatra a 2022.04.19-i jelentkezési határidőig egy pályázati anyag érkezett, Balkányi 
Nikoletta jelenlegi megbízott vezető részéről, amely pályázat a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelel;
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2. az óvodavezetői feladat ellátására benyújtott pályázatot értékelő szakmai bizottság 
összetételét az alábbiak szerint határozza meg:

3. felkéri az előző pont szerint létrejött Bizottságot, hogy a pályázati határidő (2022.04.19.) 
lejártát követő 21 napon belül a pályázót hallgassa meg, és annak alapján kialakított 
szakmai véleményét terjessze a Képviselő-testület elé a pályázat elbírálására vonatkozó 
döntés meghozatala céljából.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: a pályázati határidő lejártát követő 21. nap

Göd, 2022. április 21. /

Balogh Csaba 
polgármester

2131 Göd, Pesti út 81. El 2131 Göd, Pf. 28. ® 27/530-064 Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@qod.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK


