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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Krauss Péter, a Tolna Megyei 
Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája igazgatójának közalkalmazotti 
jogviszonyát – ezzel együtt vezetői megbízatását – saját kérésére 2010. december 
14. napjával közös megegyezéssel megszüntette, és jóváhagyta 2010. december 15-
től történő korengedményes nyugdíjazását. 

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: R] 5. § (16) 
bekezdése szerint, ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem 
vezetett eredményre (pl. nem volt pályázó, illetve egyik pályázó sem kapott 
megbízást), vagy az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a 
megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, az intézmény vezetésével 
kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb 
egy évig a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés 
rendjében foglaltak szerint kell ellátni, a (14) bekezdésben meghatározottak 
alkalmazásával. 

Az R 5. § (18) bekezdése szerint a (16)-(17) bekezdésében szabályozott vezetői 
megbízást a helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése adja.  

Az R 5. § (14) bekezdése szerint, ha a nevelési-oktatási intézményben az 
intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő 
időszakra esne, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, 
ha a (2) bekezdésben meghatározottak alapján a határidő egyébként ennél az 
időpontnál korábban vagy későbben járna le. 

Az intézmény átszervezéséről jelenleg is folynak tárgyalások. A közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 102. § (11) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb az 
intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat 
döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, 
megszüntetésével, az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanszak 
indításával és megszüntetésével kapcsolatban, az egyéb átszervezésre vonatkozó 
döntések határideje július utolsó munkanapja. 

 



Az intézményvezetői pályázat kiírására az intézmény átszervezésére vonatkozó 
döntés megszületéséig nem kerül sor. 

Fentiek alapján javaslom az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatoknak a 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében 
foglaltak szerinti ellátásához szükséges vezetői megbízás adását 2011. július 1. 
napjáig. 

Kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltakat támogassa.    
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