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E l ő t e r j e s z t é s 
 

óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 
megbízásról 

 
2022. november 7. napján lejár a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvodában Csabainé Kósz 
Erika óvodavezetői megbízása.  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 
20/B.§ (1) bekezdésének megfelelően a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló 
megbízásra Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 100/2022. (VIII.9.) önkormányzati 
határozatában pályázat kiírásáról döntött.  
 
A pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv, a 
személyügyi központ internetes oldalán (Közigállás), valamint a Kaposvári Tar Csatár 
Központi Óvoda és a város honlapján jelent meg 2022. augusztus 13-án. A pályázatok beadási 
határideje 2022. szeptember 11. volt. 
 
A Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda jelenlegi intézményvezető-helyettese, Darázs Judit 
nyújtott be pályázatot, mely a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel. Pályázatát az 
előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
Darázs Judit 2001-ben a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola 
Óvodapedagógus szakán szerzett diplomát. 2002. szeptember 1. napjától megszakítás nélkül a 
Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda óvodapedagógusa. 2013-ban fejlesztőpedagógus 
oklevelet szerzett a Szent Gergely Népfőiskolán, Budapesten. 2017-ben letette a 
közoktatásvezető és pedagógus szakvizsgát, 2019-ben a pedagógus életpályamodell 3. 
fokozatát célzó sikeres minősítő vizsgát tett.  
 
A Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a 
pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú szakértői bizottság hallgatja meg. A 
fenti szabályra tekintettel a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság rendkívüli 
ülésen hallgatja meg a jelöltet.  
 
2019. július 26. napjától a Nemzeti köznevelésről szóló törvény és végrehajtási rendelete 
módosult, így a nevelőtestület, az intézmény alkalmazotti közössége, szakmai 
munkaközössége, a szülői szervezet és a települési nemzetiségi önkormányzat, valamint a 
Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve véleményének kikérésére vonatkozó eljárási 
szabályok hatályon kívül helyezése folytán a fenntartó saját hatáskörben dönt az 
intézményvezető megbízásáról.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kaposvár, 2022. szeptember 15. 
 
 
  Szita Károly 
 polgármester 
 



 
 
Határozati javaslat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az óvodavezetői (magasabb vezetői) 
beosztás ellátására vonatkozó megbízásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Közgyűlés megbízza – határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének 
változatlanul hagyása mellett – 2022. november 8. napjától 2027. november 7. napjáig Darázs 
Juditot a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda óvodavezetői – magasabb vezetői – 
beosztásának ellátásával. 
Illetménye:  573.678,-Ft 

 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: 2022. október 3. (közlésre) 

 2022. október 17. (a magasabb vezetői megbízás elkészítésére) 

 
         

    
 

 


