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Tisztelt Képviselő- testület! 
 
A Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája intézményvezetői feladatok ellátására kiírt 
pályázatra egy pályázó adta be pályázati anyagát.  

A pályázó Zagyi Edit, az intézmény jelenlegi, megbízott vezetője. 
Az intézményben megalakították a pályázat véleményeztetésében közreműködő Előkészítő 
Bizottságot. A pályázatot véleményezte a szülői munkaközösség, két szakmai munkaközösség 
és a nevelőtestület. Az alkalmazotti közösség a pályázó személyéről alkotott véleményt. 
 
A szülői munkaközösség véleménye egyértelműen kiemelkedő támogatást jelez a pályázó 
iránt. 
A két munkaközösség vezető által jegyzett vélemény szintén pozitív és támogató. 
Írásban két nevelőtestületi véleményt fogalmaztak meg. A két vélemény szöges ellentétben áll 
egymással. Az előkészítő bizottság által jegyzett összegzés kizárólag pozitív értékelést, 
véleményt fogalmaz meg, míg a másik, 7 óvodapedagógus által aláírt dokumentum pedig a 
hibakeresésre koncentrál és leginkább negatív véleményt fogalmaz meg. 
 
A nevelőtestületi értekezlet titkos szavazásának az eredménye: 
10 fő támogatja a pályázatot 
6 fő nem támogatja a pályázatot. 
 
Az alkalmazotti közösség a fent leírt vélemények ismeretében, titkos szavazással a pályázó 
személyéről döntött: 
19 fő támogatja a pályázó személyét 
17 fő nem támogatja a pályázó személyét. 
 
A véleményezési dokumentumok fenntartónak történő megküldésével egyidőben két levél 
érkezett az óvodavezetői pályázattal kapcsolatban. 
Az egyik ugyanaz a dokumentum, amit a pályázati véleményezés keretében 7 
óvodapedagógus aláírásával csatoltak be. Ezt viszont 17 fő írta alá, köztük 10 technikai, 
illetve pedagógiai munkát közvetlen segítő alkalmazott. Ez nem értelmezhető, mivel a 
pályázat véleményezésére a nevelőtestület jogosult, melynek a fenti 10 fő nem tagja. 
A másik levél egy véleményezési eljáráson kívül készült, de azt befolyásolni kívánó, 11 fő 
által aláírt véleménynyilvánítás. E levél több negatív észrevételt fogalmaz meg a vezető 
személyével kapcsolatban, összességében az olvasható ki belőle, hogy nem tartják 
alkalmasnak a vezetői feladatok ellátására, de azt javasolják, hogy csak rövid idejű megbízást 
kapjon, ami alatt bizonyíthatja alkalmasságát. 
Az e levélben megfogalmazott kritikák nem jelentek meg a nevelőtestület, vagy az 
alkalmazotti közösség értekezletének jegyzőkönyveiben, holott ezt ott is elmondhatták volna, 
hiszen aláírásukkal vállalták a véleményüket, s akkor az érintett is reagálhatott volna. Éppen 
ezért ez az eljárás aggályokat vet föl. 
A véleményezési eredmény annak is köszönhető, hogy közel másfél éve megbízott vezető 
látja el az irányítást. Ez bizonytalansági tényező és minél tovább tart ez az állapot, annál 
nagyobb labilitást okoz. Mielőbb szükséges ennek feloldása. Véleményem szerint egy 
ismételt egy éves megbízás tovább rontaná a helyzetet. 
Ezért arra teszek javaslatot, hogy a többségi vélemény ismeretében a pályázó kapjon 5 éves 
megbízást, ezzel együtt a fenntartó kiemelten kontrollálja a fellelhető feszültségeket és segít 
annak feloldásában.  
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Az előterjesztéshez csatoljuk a pályázó pályázati anyagát, továbbá a véleményezés 
dokumentumait. 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásával 2018. augusztus 16-tól 2023. augusztus 15-ig 
Zagyi Editet bízza meg. 

A magasabb vezető illetményét 282 068 FT-ban, magasabb vezetői pótlékát 73 080 Ft-ban 
állapítja meg. 
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
Pásztó, 2018. július 26. 
 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
          Dr. Gajdics Gábor 
                  jegyző 
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