
.ds? napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe:
Javaslat a Gödi Kastély Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról szóló 89/2022, (V. 12.) 
Ök. határozat módosítására

Az előterjesztés tartalma:
A határozatban egy időközben végrehajtott módosítás miatt, tévesen 2022. augusztus 31. 
dátummal került megjelölésre az intézmény vezető jelenlegi ideiglenes vezetői megbízásának 
vége, ami valójában 2022. július 31.

Ülés fajtája*: Nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:
dr. Kollálh Balázs/'/j

Személyi érintettség esetén a zári 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022. 06. 23.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság □
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület E

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: □ IGEN: E
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 89/2022(V.12.) 
Előzmény mellékletként csatolva: E

Pénzügyi állásfoglalást igényel: MÉM: E IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..................... . .................. .

Jogi állásfoglalást igényel: MÉM: E IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

ÉGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: E

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: egyző, polgármester

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): izonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:................................................................................

jegyző
ELépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

xy^ő 1
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



ELŐTERJESZTÉS 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

soron következő ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödi Kastély Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról szóló 89/2022. (V. 
12.) Ök. határozat módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödi Kastély Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról a 2022. május 12-én tartott 
Képviselő-testületi ülésen a 89/2022 (V.12.) számú Ök. határozatával hozott döntést a Testület. 
A határozat alapján Balkányi Nikoletta nyerte a pályázatot, azonban egy időközben végrehajtott 
módosítás miatt tévesen, 2022. augusztus 31. dátummal került megjelölésre a jelenlegi ideiglenes 
vezetői megbízásának vége, ami valójában 2022. július 31. Ebből következik, hogy az új kinevezésének 
kezdő dátumát is módosítani szükséges a határozatban.

Indokolás:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (4) bekezdése alapján: Ha jogszabályi 
előírás vagy a munkáltató döntése alapján a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, 
munkaszerződése határozott időre szól, és a határozott idő alapján a megbízás vagy a munkaszerződés 
utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződés 
lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy 
munkáltatói döntés alapján meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy 
később járna le.

A fentiek alapján szükséges 89/2022.(V.12.) Ök. határozat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzés, valamint az óvodavezetői feladatok megszakítás nélküli ellátása érdekében.

Határozati javaslat:

.../2022. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Gödi Kastély Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról szóló 89/2022. (V. 12.) Ök. 
határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

2. a pályázati eljárás érvényességére és eredményességére tekintettel úgy határoz, hogy a 
2022.07.31-ig tartó határozott idejű megbízás lejárta után Balkányi Nikolettát 5 évre - 2022.08.01- 
től 2027.07.31-ig szóló határozott időre - megbízza a Gödi Kastély Óvoda (székhely: 2131 Göd, 
Béke út 3.) intézményvezetésével;

A határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben 
maradnak.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. 06. 23.

Tisztelettel:

Balogh Csaba 
polgármester



Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT

89/2022. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat

"A Gödi Kastély Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálása" 

89/2022. (V. 12.) 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;
2. a pályázati eljárás érvényességére és eredményességére tekintettel úgy határoz, hogy a 2022.08.31 -ig 
tartó határozott idejű megbízás lejárta után Balkányi Nikolettát 5 évre - 2022.09.01-tői 2027.08.15-ig szóló 
határozott időre - megbízza a Gödi Kastély Óvoda (székhely: 2131 Göd, Béke út 3.) intézmény vezetésével;
3. az intézményvezető illetményének megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 326/2013 (Vili. 30.) 
Korm. rendelet, valamint a fenntartó rendelkezései az irányadók. Mindezek alapján Balkányi Nikoletta 
intézményvezető részére az alábbi illetmény kerül megállapításra:

a)
b)
c)
d)
e)

Alapbér: bruttó
Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: bruttó 
Szakmai ágazati pótlék: bruttó
Intézményvezetői pótlék: bruttó
Összesen: bruttó

319.715. - Ft
69.517.-Ft

63.945. - Ft
200.970.- Ft
654.147. - Ft

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezni szükséges

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2022. augusztus 31.

Határidők, felelősök:

Határidő: 2022. 08. 31., Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyző 

K. m. f.

A kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető



Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT

13/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat

"A Gödi Kastély Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó 555/2021. (X. 28.) Ök. határozat 
módosítása " 

13/2022.(1. 27.)Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az 555/2021. (X. 28.) Ök. határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„megállapítja, hogy nevezett közalkalmazott munkavégzés alóli felmentésének idejére, 2021.06.01-től 
2021.12.15-ig Balkányi Nikoletta óvodavezető-helyettes látja el az óvodavezetői feladatokat az Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint, továbbá jóváhagyja, hogy a megkezdett nevelési év 
folytonosságára tekintettel 2022.08.31-ig tartó határozott idejű megbízással Balkányi Nikoletta óvodavezető
helyettes az óvodavezetői feladatokat továbbra is ellássa” szövegrész helyébe a következő kerül:

„megállapítja, hogy nevezett közalkalmazott munkavégzés alóli felmentésének idejére, 2021.06.01-től 
2021.12.15-ig Balkányi Nikoletta óvodavezető-helyettes látja el az óvodavezetői feladatokat az Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint, továbbá jóváhagyja, hogy a megkezdett nevelési év 
folytonosságára tekintettel 2022.07.31-ig tartó határozott idejű megbízással Balkányi Nikoletta óvodavezető
helyettes az óvodavezetői feladatokat továbbra is ellássa”

A határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben maradnak.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyző 

K. m. f.

A kivonat hiteléül: jegyzők
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Göd Város Önkormányzata 
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT
555/2021. (X. 28.) Képviselő-testületi határozat

"Gödi kastély óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó döntés"

555/2021. (X. 28.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatályos 
előírásaira tekintettel Karaszek Ernőné, a Gödi Kastély Óvoda (2131 Göd, Béke út 3.) 
óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyát - nevezett kérelmére - 2021.12.15-i öregségi 
nyugdíj jogosultságára tekintettel, közalkalmazotti felmentéssel megszünteti;

2. megállapítja, hogy nevezett közalkalmazott 2021.04.17-től - ezen belül 2021.06.01-től 
munkavégzés alóli mentesítéssel - felmentési idejét tölti;

3. megállapítja, hogy nevezett közalkalmazott munkavégzés alóli felmentésének idejére, 
2021.06.01-től 2021.12.15-ig Balkányi Nikoletta óvodavezető-helyettes látja el az 
óvodavezetői feladatokat az Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak 
szerint, továbbá jóváhagyja, hogy a megkezdett nevelési év folytonosságára tekintettel 
2022.08.31-ig tartó határozott idejű megbízással Balkányi Nikoletta óvodavezető-helyettes 
az óvodavezetői feladatokat továbbra is ellássa; (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. § 19. pontja alapján a nevelési év az óvodában a szeptember 1-jétől a 
következő év augusztus 31-éig tartó időszak.);

4. megállapítja, hogy Balkányi Nikoletta iskolai végzettsége, képzettsége, képesítése, 
valamint vezető-helyettesi munkaköre és vezetés terén szerzett gyakorlata alapján a vezetői 
megbízás feltételeinek megfelel. Havi illetménye a 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet 16. § 
(5a) bekezdése alapján meghatározott - gyermeklétszámtól függő - intézményvezetői 
pótlékkal egészül ki, illetményének egyéb elemei változatlanok maradnak: alapilletmény: 
319.715.- Ft, vezetői pótlék (50%): 200.970.- Ft, ágazati pótlék (10%): 31.970.- Ft, A 
garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész (Kjt. 66. § (7)-(8) 
bekezdése alapján): 60.492.- Ft. Illetménye mindösszesen 613.147.- Ft.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyző

A kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető

K.m.f



rúLL

höfl Magyar
_ Államkincstár

A DOKUMENTUMOT CHGfrtLfS 
ALÁÍRÁSSAL LATO Ek

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Sárga Balázs 
(1)429-5355

Ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci út 188 
Ügyintéző:
Telefonszám:

Iktatószám: 13-TNY-202-2/2022-654340
Tárgy: ? Vezetőt érintő változás
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A(z) GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2131 Göd, Pesti út 81) által benyújtott, 2022. február 
hónap 09. napján, a 13-TNY-202-1/2022-654340 iktatószámon érkeztetett, GÖDI KASTÉLY 
ÓVODA megnevezésű (törzskönyvi azonosító: 654340) törzskönyvi jogi személyre vonatkozóan 
benyújtott változásbejelentési kérelemnek teljes egészében helyt adok. A benyújtott okiratok a 
jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

A Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban a törzskönyvi jogi 
személy adatain a kérelmezett módosításokat 2021.12.16 alkalmazási dátummal átvezettem.

Kérelmezett módosítás: Vezetői adatok változása.

A törzskönyvi jogi személy törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adataiban átvezetett változások:

Vezető neve: Balkányi Nikoletta

Kinevezés módja: ideiglenes megbízás

Kinevezés kezdete: 2021.12.16

Kinevezés vége: 2022.07.31

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel.

Határozatom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) 
bekezdésén, 81. § (2) bekezdés a) pontján, 85. § (3) és (6) bekezdésén, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 104. § (2) bekezdésén alapul.

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartási eljárásra 
vonatkozó hatáskörét az Áht. 104. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Államkincstárról szóló 
310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 10. §-a és 1. számú melléklete határozza meg.
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