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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 

15-én 17,15 órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Pácsa József, 

Hajagos Antal, Túri István, Vas Ildikó és Balogh Viktor képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Szakácsné Marsa Edina jegyző, 

Mohácsi Gézáné megbízott intézményvezető. 
 
Pénzváltó István polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén 
megjelent képviselőket és Mohácsi Gézánét. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7) fő közül (7) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 

N a p i r e n d :  
 

1.) Kincskereső Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának 
elbírálása 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2022. (XI.15.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Kincskereső Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának 
elbírálása 

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 
1.) Kincskereső Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálása 
 
Pénzváltó István polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Mohácsi Gézáné 
hozzájárult a nyílt ülés tartásához. Az Önkormányzat szeptember 28-ai ülésén 
ismételten pályázati felhívást tett közzé a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői feladatainak ellátására.  

A pályázat benyújtásának határideje 2022. november 5. napja volt. A megadott 
határidőig az intézményvezetői munkakör ellátására 1 db pályázat érkezett, a 
jelenleg megbízott intézményvezető Mohácsi Gézáné részéről.  
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A Képviselő-testület, mint kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott 
háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező 
bizottság a beadott pályázatot véleményezte és a pályázót a Kincskereső Óvoda és 
Bölcsőde vezetésére alkalmasnak találta. 

A beadott pályázatból megállapítható, hogy Mohácsi Gézáné nem rendelkezik 
intézményvezetői szakképzettséggel, tehát csak részben felel meg a pályázati 
követelményeknek.  

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 21/B. §-a alapján „Ha az intézményvezetői 
megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen 
pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre 
szóló intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, aki az 
intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-
szakvizsgával és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői 
szakképzettség megszerzését. Az e bekezdés szerinti megbízás pályázat nélkül 
további három évvel meghosszabbítható, amennyiben az érintett az 
intézményvezetői megbízását követően az intézményvezetői szakképzettséget 
megszerezte.” 
 
Mohácsi Gézáné vállalta az intézményvezetői szakképesítés megszerzését. 
Szeretné-e Mohácsi Gézáné kiegészíteni valamivel a pályázatát? 
 
Mohácsi Gézáné: A pályázatban, mint ahogyan a bizottság meg is jegyezte a 
véleményében, a környezettudatosság valóban nincs kiemelve, holott már több 
hónapja igyekeznek ennek megfelelően terelgetni a gyerekeket. Itt szeretné 
megköszönni a hozzáállást és a segítőkészséget, melyet vele szemben tanúsítottak 
a képviselők.  
 
Pénzváltó István polgármester: Jelenleg milyen a légkör az óvodában, mind az 
óvónők, mind a szülők tekintetében? 
 
Mohácsi Gézáné: Lezárult egy korszak. Az óvodában a hangulat jó, nyugodt a 
légkör. Segítjük egymást, összedolgozunk és a szülőkkel is nagyon jó a kapcsolat.  
 
Pénzváltó István polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Túri István képviselő: Köszönjük a megjelenést, sok sikert és jó munkát kívánunk a 
továbbiakban is.  
 
Mohácsi Gézáné: Szeretné megköszönni a bizalmat és az eddigi segítséget. 
(Mohácsi Gézáné az ülésről távozik.) 
 
Hajagos Antal képviselő: Véleménye szerint nem volt könnyű egy ilyen fölbolydult 
helyzetbe csak úgy belecsöppenni, de láthatólag Mohácsi Gézáné megállja a helyét. 
Ez egy igen komoly feladat volt, amit végig csinált ebben a pár hónapban. 
 
Vas Ildikó képviselő: Azt hallotta, hogy még munkaidő után is itt vannak a régi 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________5. 

N y á r l ő r i n c , 2022. november 15. napján. 

dolgozók, hogy segítsék az újakat a munkájukban, a beilleszkedésben.  
 
 
Pénzváltó István polgármester: Amennyiben a képviselő-testületi tagoknak több 
kérdése, hozzászólása nincs, javasolja az előterjesztés szerint a határozat-tervezet 
elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester.  
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2022. (XI.15.) határozata 
A Kincskereső Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetésével 2022. 
november 16. napjától 2 éves időtartamra, 2024. november 15. 
napjáig Mohácsi Gézánét bízza meg. 
 

2.) Mohácsi Gézáné köteles az intézményvezetői szakképesítést 
2024. november 15. napjáig megszerezni. 
 

3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mohácsi 
Gézáné illetményét 546.176,-Ft-ban állapítja meg, az alábbiak 
szerint: 
- besorolás szerinti illetmény   : 347.130,- 

- intézményvezető pótlék: (182.700x60%) : 109.620,- 

- ágazati pótlék     :   69.420,- 

- munkáltatói kiegészítés    :   20.000,- 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Közmeghallgatás 2022. december       
7-én 17 órakor lesz a Művelődési Házban. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pénzváltó István polgármester 
megköszönte a képviselők megjelenését és a rendkívüli ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Pénzváltó István  Szakácsné Marsa Edina 
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 polgármester jegyző 


