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E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 
Közgyűlésének 2021. október 28-i ülésére 

 
Iktatószám: 12/11/4/2021.  

Tárgy: A „Magdu Lucian” Román Általános Iskola és Óvoda gazdasági vezetőjének 
kinevezése.  
 
Szavazás módja: egyszerű többség 

 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Magyar Államkincstár részéről 2020. április 23-án kiadott, ÖPSZEF/210/12/2020. iktatószámú 
ellenőrzési jelentésben (a továbbiakban: ellenőrzési jelentés) foglaltak szerint a Magyarországi 
Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) korábbi joggyakorlata az MROÖ 
intézményeinek gazdasági vezetői kinevezése vonatkozásában módosítandó. Az ellenőrzési jelentés 
1.1. számú ellenőrzési javaslathoz - azaz a gazdasági vezető kinevezésének jogszabályi előírásoknak 
való megfeleléséről - szükséges intézkedés megtétele a 82/2020. (VII. 9.) Kgy. határozatban 
foglaltak alapján megtörtént. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § d) pontja alapján 
– ha törvény eltérően nem rendelkezik – a költségvetési szerv irányítására vonatkozó jog magában 
foglalja a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezésére vagy megbízására, felmentésére 
vagy megbízásának visszavonására irányuló hatáskörök gyakorlását. Az Áht. 9/A. § (1) bekezdése 
szerint törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiányában az irányító szervnek 
címzett irányítási hatáskört az irányító szerv vezetője gyakorolja. Figyelembe véve az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. 
melléklet, II. cím, 2. pont b) alpontjában megjelölt irányító szerv vezető személyt, országos 
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv tekintetében gazdasági vezető kinevezésére a 
közgyűlés elnöke jogosult. Az Áht. rendelkezése a közgyűlés elnökéhez a munkáltatói jogok közül 
csupán az intézmény gazdasági vezetőjének kinevezésére/felmentésére irányuló jogkört telepíti, az 
ezen kívüli egyéb munkáltatói jogokat a gazdasági vezető felett a költségvetési szerv (intézmény) 
vezetője gyakorolja. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 117. § (1) 
bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörben dönt a 
hatáskörébe tartozó kinevezésről, vezető megbízásról. 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. § bc) pontja alapján a 
köznevelési intézményben – az intézmény gazdálkodási jogosítványaitól függetlenül – vezetői 
megbízásnak minősül a gazdasági, az ügyviteli, a műszaki, a személyzeti vezetői megbízás. 
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Ugyanezen Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján vezetői megbízást az év során bármikor, öt 
évre kell adni.  
 
A gazdasági vezetői jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
hatálya alá tartozik. 
 
Jelen előterjesztés a battonyai „Lucian Magdu” Román Általános Iskola és Óvoda gazdasági 
vezetőjének kinevezésére vonatkozik, amely álláshelyet pályázati úton Kovalikné Hankó Mónika 
nyert el. A gazdasági vezetői kinevezés 5 éves határozott időtartamra szól, 2021. október 29. 
napjától kezdődően 2026. október 28. napjáig.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a gazdasági vezető kinevezésére vonatkozóan szíveskedjen 
döntést hozni. 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT  

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ d) pontja és a 9/A. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
jogkörében eljárva, valamint 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. § bc) pontja és 22. § (1) 
bekezdése alapján a battonyai „Lucian Magdu” Román Általános Iskola és Óvoda gazdasági 
vezetői beosztására határozott időre, 2021. október 29. napjától 2026. október 28. napjáig terjedő 
időszakra Kovalikné Hankó Mónikát nevezi ki, akinek határozatlan időtartamú közalkalmazotti 
jogviszonya változatlanul fennáll.  

Felelős: Kozma György elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
Gyula, 2021. október 18. 
 
       Kozma György 
                          elnök 


