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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2013. szeptember 19-én tartandó ülésére 

Döntés a „Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat intézményvezetői feladatok ellátásáról 
 
 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2013. (IV. 25.) 
önkormányzati határozatával pályázatot írt ki a „Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat 
intézményvezetői állására.  
A kiírt pályázatra a pályázati határidő lejártáig pályázat nem érkezett és az intézményvezetői 
feladatok ellátásával a 185/2012. (XII. 13.)Kt. határozattal megbízott Károlyi Zsigmondné 
határozott idejű megbízása 2013. augusztus 31-én lejárt.  
A fentiek miatt az ismételten kiírásra kerülő pályázat eredményes lefolytatását követő 
intézményvezetői kinevezésig gondoskodni kell az intézmény működését biztosító feladatok 
ellátására megbízott intézményvezető személyéről.  
 
A fentiek, illetve a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, az új pályázati eljárás 
lefolytatásáig, illetve az új intézményvezető pályázat útján történő kiválasztásáig, de 
legfeljebb 2014. augusztus 15-ig, javasoljuk Károlyi Zsigmondné megbízását az 
intézményvezetői feladatok ellátására 

 
Határozati javaslat 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lurkófalva Óvoda 
Füzesgyarmat intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával 2013. szeptember 
1. napjától – az új intézményvezető pályázat útján történő kiválasztásáig, legfeljebb 
2014. augusztus 15. napjáig – az intézmény dolgozói közül, Károlyi Zsigmondné 
(születési név: Simon Róza) 5525 Füzesgyarmat, Petőfi utca 9. sz. alatti lakost bízza 
meg. 
 
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt az új pályázati kiírás előkészítésével. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
A kinevezéssel egy időben meg kell határozni megbízott intézményvezető bérét és a 
2013. szeptember 1-jétől hatályos törvényi rendelkezés szerinti kötelező 
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intézményvezetői pótlékát, melynek alsó határa az illetményalap 40 %-a, a felső határa 
az illetményalap 80%-a. 
    
 
Határozati javaslat 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lurkófalva Óvoda 
Füzesgyarmat intézmény megbízott intézményvezetőjének, Károlyi Zsigmondnénak a 
vezetői pótlékát a közalkalmazotti illetménye mellett az illetményalap 40 %-ában  (mely 
jelenleg 61.858,-Ft) állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
 
Füzesgyarmat, 2013. szeptember 9. 
 
 
 
 
 
Bere Károly           dr. Makai Sándor 
polgármester                                                                                                               jegyző 
 
 
 
 
 


