
Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 15. 
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NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

47/2020. (X. 15.) 
 

önkormányzati határozata 
 

a Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék” Óvodája és Konyhája 
intézményvezetője vezetői megbízásának visszavonásáról, az ideiglenes 

intézményvezető megbízásáról. 
 

 
A Képviselő-testület: 
 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) 
pontjára tekintettel - figyelemmel az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), és a 
végrehajtására kiadott, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról címet viselő 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
(Vhr.) vonatkozó rendelkezéseire 
 
1) Szarkáné Sarka Enikő (szül.: 1978. augusztus 22.) Nyírmeggyes, Béke u. 5. 
szám alatti lakos, a Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék” Óvodája és 
Konyhája intézményvezetője magasabb vezetői megbízását 2020. október 15. 
napjával kezdődően visszavonja és egyúttal tájékoztatja a közalkalmazottat, hogy 

a) az indokolást a visszavonás kézbesítésétől számított három munkanapon belül, 
írásban kérheti; 

b) a Kjt. szabályai szerint kinevezése szerinti munkakörében tovább kívánja 
foglalkoztatni. 

 
2) a közalkalmazott 1)a) pont szerinti kérelmére a vezetői megbízás 
visszavonásának indokolásáról külön határozatban dönt. 
 
3) Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék” Óvodája és Konyhája 
intézményvezetői feladatainak ellátásával – a R. 24. (1) bekezdésére tekintettel, 

 

2020. október 16. napjától kezdődően, a nyilvános intézményvezetői pályázat 
eredményes elbírálásáig, legfeljebb azonban 2021. október 15. napjáig (egy 

évre) – 
Erdeiné Török Andrea intézményvezető-helyettest bízza meg. 

 
A megbízás keretében a megbízott feladatát képezi: Nyírmeggyes Község 
Önkormányzat „Nyitnikék” Óvodája és Konyhája székhelyén, valamint a telephelyként 
működő feladatellátási helyen (azaz mindkét munkavégzési helyen) az intézmény 
vezetése, szakszerű és törvényes működtetése, az intézmény tevékenységi körébe 
tartozó feladatok vezetői irányítása; a pénzeszközökkel való célszerű és takarékos 



gazdálkodás, a költséghatékonyság biztosítása; az óvodáskorú gyermekek óvodai 
nevelésének megszervezése; az intézmény alkalmazottai tekintetében a munkáltatói 
jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval. 
 
4) e határozat szerint határozott időre megbízott vezető havi illetményét a Kjt. és 
a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével állapítja meg.  
 
5) utasította a Polgármestert, hogy soron kívül intézkedjen az intézményvezetői 
átadás-átvételi eljárás lefolytattatásáról. 
Felelős:   Polgármester 
Határidő: 2020. október 19. 
 
6) utasította a Jegyzőt, hogy ezen határozatot – a törzskönyvi nyilvántartás 
érdekében – mielőbb küldje meg a Magyar Államkincstár felé, valamint az 
intézményvezető-helyettest mielőbb tájékoztassa a testület döntéséről.  
 
Felelős:   Jegyző 
Határidő: 2020. október 19. 

 
 
 
 
A határozatot kapják: 

1) Szarkáné Sarka Enikő (lakhelyén) 
2) Erdeiné Török Andrea (lakhelyén) 
3) Polgármester, Jegyző (helyben) 
4) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyintézője (helyben)  
5) Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Igazgatósága (4400 

Nyíregyháza, Mártírok tere 8.)  
6) Irattár   

 
 

 

--------------------------            

 

 

 

 Szőkéné Vadon Edit sk.                Bor Szabina sk. 
      polgármester                               jegyző 
 


