ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete
2008. augusztus 28-ai ülésére

Tárgy: Intézményvezetői pályázatok elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!
A közoktatási intézményhálózat átvilágítását követően a Képviselő-testület 76/2008. (III.27.)
számú határozatában pályázatot írt ki a Benedek Elek Óvoda és a Napsugár Óvoda
intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyeire, tekintve, hogy Molnár Ferencné
megbízott

óvodavezető

megbízása

2008.

július

31-én,

míg

Dénes Lászlóné megbízása augusztus 15-én járt le. Az április 1-jén postázott felhívások - a
szokásos 4-6 hetes átfutási időt meghaladva -

az Oktatási Közlöny 2008. június 4-ei

(2008/15.) számában kerültek közzétételre. Megjelentek továbbá a Kormányzati Szolgáltató
Központ honlapján (Közigállás), a Hírmondóban és a városi honlapon.
A jogszabály szerint a pályázatok benyújtásának határideje a megjelenéstől számított 30.
nap. A véleményezési eljárás lefolytatására a pályázat benyújtási határidejét követő 30
napon belül volt lehetőségük az erre jogosult szervezeteknek.

A két intézményvezetői álláshelyre egy-egy pályázat került benyújtásra, melyek tartalmazzák
a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumokat.

A Benedek Elek Óvoda intézményvezetői álláshelyére Fazekasné Lakner Mónika
nyújtotta be pályázatát:
a pályázó az óvónőképző szakközépiskola elvégzése óta - 1988-tól - dolgozik óvónőként.
1988-tól

2003-ig

a

süttői

óvoda

nevelőtestületének

tagja.

1996-ban

felsőfokú

óvodapedagógusi képesítést szerez a Soproni Óvóképző Főiskolán. 2003. július 16-ától
határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik a Benedek Elek
Óvodában. 2007. decemberében a pedagógus szakvizsgát is magában foglaló vezető
óvodapedagógus szakon végez az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. „A” típusú középfokú
nyelvvizsgával, számítógépes ismeretekkel rendelkezik; 2001-től több - pedagógiai és
igazgatási jellegű - továbbképzésen vesz részt.

A működési és szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői programja kitér a nevelőmunka
irányítására,

a

szervezetfejlesztésre,

az

ellenőrzés-értékelés

folyamatára,

a

minőségfejlesztésre, a személyi feltételek fejlesztésére (kiemelten kezelve a sajátos nevelési
igényű gyermekek ellátását, ugyanis a sérült gyermekek többsége ebbe az óvodába jár), az
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eszközbővítésre (a nevelési programnak és a központilag előírt eszközjegyzéknek
megfelelően, továbbra is számítva külső források: szponzorok és pályázatok bevonására),
óvoda kiemelten kezeli az intézmény partnereivel történő együttműködést, kiemelve a
családokkal fenntartott rendszeres és tartalmas kapcsolatot, a nyilvánosság biztosítását.
Fazekasné Lakner Mónika Süttőn él rendezett családi körülmények között, két kiskorú
gyermek édesanyja.

A Napsugár Óvoda vezetésére Dénes Lászlóné jelenlegi óvodavezető nyújtott be
pályázatot:
1971 óta dolgozik óvónőként Nyergesújfalun. 1973-ban szerez főiskolai szintű felsőfokú
képesítést Sopronban, ettől az évtől kezdve jelenlegi munkahelyén gyakorolja hivatását,
amelynek 1993-tól vezetője. 1986-ban a vezetőképzőt végzi el, majd 1995-ben óvodai
menedzser oklevelet szerez a Soproni Óvóképző Intézetben. (Utóbbi pedagógus
szakvizsgaként

elismert

képesítés.)

Továbbképzéseit

fentieken

túl

bábozás,

környezetismeret és irodalom területeken végezte.

Vezetői programjából kiragadva néhány pontot: hangsúlyozza a nevelés „szolgáltató”
jellegének erősítését, a pályázati lehetőségek kihasználását, a menedzser-szemléletű
óvodavezetői munka végzését, a belső és külső kapcsolatok fejlesztését, az eltérő
képességű és hátrányokkal küzdő gyermekek fejlesztése (kiemelve a drámajáték, bábjáték
szerepét),

a

problémás

családok

életvitelének

segítése,

életmódbeli

szokásainak

befolyásolása.

A közoktatási területen az intézményvezetők pályáztatása esetén jogszabály nem írja elő
kötelezően pályázatokat elbíráló szakértői bizottság létrehozását: lévén egy-egy pályázó, és
a szakterületen jártas tagokból álló Közoktatási Bizottság, ennek létrehozása ez esetben
nem tűnt indokoltnak.

A véleményezési eljárás a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az alábbi fórumokon történt
meg (a pályázók előzetesen nyilatkoztak, hogy a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5.§ (10)
bekezdésében foglalt szervezetek véleményük kialakításához a pályázat tartalmát megismerhetik):

A Képviselő-testület munkatervének megfelelően a Közoktatási Bizottság 2008. július 24-ei
ülésén

áttekintette

meghallgatáson

a

a

pályázatokat,

pályázatban

meghallgatta

említett

Dénes

óvoda-iskola

Lászlónét.

kapcsolat

A

bizottsági

felelevenítése,

a

körzetesítéssel kapcsolatos kérdések, és az eterniti telephellyel kapcsolatosan korábban
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felmerült problémák merültek fel. Utóbbiak kiküszöbölésére a pályázó a kommunikáció
javítását ígérte.

Fazekasné Lakner Mónika bizottsági meghallgatására a képviselő-testületi ülést megelőzően
kerül sor, az eredményről a bizottság elnöke szóbeli kiegészítésben ad tájékoztatást.

A szakalkalmazottak a Napsugár Óvodában július 16-án, a Benedek Elek Óvodában július
17-én írásban nyilatkoztak a vezetői program megvalósíthatóságáról; mindkét nevelőtestület
elfogadásra javasolja a programokat.

Az alkalmazotti közösségek a szakalkalmazottak véleményét figyelembe véve - egyhangú
döntéssel - javasolják az intézményvezetői álláshelyre pályázók megbízását.

Véleményezési jogát gyakorolta a mindkét szülői munkaközösség: A Benedek Elek
Óvodában július 14-én, a Napsugár Óvodában július 23-án született meg a szülők
képviselőinek támogató véleménye. Külön kértük az eterniti telephely szülői közösségének
véleményét, innen – a bizottsági ülésen elhangzottakhoz hasonlóan – az az észrevétel
érkezett, hogy az anyagban nem jelenik meg az Óvoda utcai telephely.

A szakszervezetek munkahelyi szervei nem éltek vélemény-nyilvánítási jogukkal.

Fentieken túl a Napsugár Óvoda esetében - a közoktatási törvény 102. §-ának (3)
bekezdése alapján - véleményezési joggal rendelkezik a helyi kisebbségi önkormányzat.
Nyergesújfalu Város Német Kisebbségi Önkormányzata 15/2008. (VII. 15.) sz.
határozatával egyhangúan támogatja Dénes Lászlóné intézményvezetői kinevezését.

A pályázók a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdésében
foglaltakra tekintettel nyilatkozatban járultak hozzá, hogy a képviselő-testület a személyüket
érintő ügyet nyilvános ülésen tárgyalja.

A Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására való megbízás a munkáltató
döntésétől függően, az év során bármikor, legalább öt és legfeljebb tíz évre adható.
Magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízás több alkalommal is adható. E rendelet
szerint, ha a 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.
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A határozati javaslatban eltérő összeget jelöl meg magasabb vezetői pótlék címén: a
különbség – amennyiben elfogadta a tisztelt Képviselő-testület - az óvodavezető-helyettes
nélkül működő telephely okozta többletmunka elismerését szolgálja a jogszabály szerint
adható kereten belül.

A pályázatokkal kapcsolatos dokumentumok a 206-os irodában tekinthetők meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.

Nyergesújfalu, 2008. augusztus 19.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.
a.) Bízza meg határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett a Napsugár Óvoda
(székhelye: Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 57.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával 5
év időtartamra, 2008. szeptember 1-jétől 2013. augusztus 15-éig Dénes Lászlónét.
b.) Állapítsa meg garantált illetményét 197.650 forintban, míg magasabb vezetői
pótlékát a pótlékalap 300 százalékában, 60.000 forintban.
2.
a.) Bízza meg határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett a Benedek Elek
Óvoda
(székhelye: Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 3.) magasabb vezetői teendőinek
ellátásával 5 év időtartamra, 2008. szeptember 1-jétől 2013. augusztus 15-éig Fazekasné
Lakner Mónikát.
b.) Állapítsa meg garantált illetményét 161.600 forintban, míg magasabb vezetői pótlékát
a pótlékalap 230 százalékában, 46.000 forintban.
3. Utasítsa a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester
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