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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. október 25-i ülésére 

 

a Gyöngyszemek Óvodája megüresedő álláshely betöltésére irányuló  

kérelmének elbírálására  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület az 52/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi 

határozatában az alábbi döntést hozta: 

 

„Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete létszámstopot határoz el a Polgármesteri 

Hivatalban és az Önkormányzat valamennyi intézményénél – a nyugdíjba vonulók helyére, 

valamint az üres álláshelyekre nem lehet új dolgozót felvenni csak Képviselő-testületi 

engedéllyel.„ 

 

Az Intézmény vezetője 2012. szeptember 24. napján érkezett levelében leírta, hogy az egyik 

óvónő közalkalmazotti jogviszonya 2012.11.30. napjával megszűnik, tekintettel arra, hogy 

2012.12.01. napjától öregségi nyugdíjba kíván vonulni.  

A fentiekre tekintettel kéri az óvodavezető, hogy a nyugdíjba vonuló álláshelyét betölthessék. 

(A kérelem az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.) 

 

Az intézményvezető 2012.10.10-én kelt levelében megküldte a kérelemre vonatkozó szakmai 

indoklását is, mely szerint: 

 

17 pedagógus álláshellyel rendelkezik az intézmény, ahol nyolc óvodai csoport működik, 

csoportonként két-két óvodapedagógussal és az intézményvezető. A gyerekekkel való 

zavartalan foglalkozás csak abban az esetben lehetséges, ha a pedagógusok létszámában nem 

történik változás. 

(Az intézményvezető levele az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.) 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását:  

 

Telefon/Fax: (53) 360-010 

Telefon: (53) 361-571 
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…../2012. (X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat  

a Gyöngyszemek Óvodájának megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének 

elbírálására 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 52/2012. (III.01.) sz. 

képviselőt-testületi határozatára az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyszemek Óvodája által 

benyújtott kérelemnek helyt ad, és engedélyezi az 1 fő nyugdíjba vonuló pedagógus 

álláshelyének betöltését. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Jegyzői Titkárság 

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Gyöngyszemek Óvodája  

 

 

Abony, 2012. október 05. 

 

 

         Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

                                                         polgármester 
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