ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. február 25-ei ülésére
Tárgy: Pályázati kiírás a Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyaráné Kaiser Zsuzsanna intézményvezetői megbízása 2010. július 31-én lejár. A
magasabb vezetői beosztást pályázat útján lehet elnyerni, ezért a megbízás lejárta előtt a
fenntartónak a beosztás elnyerésére pályázatot kell kiírnia.
A pályázat kiírásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról
szóló - többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény (Kt), továbbá a közalkalmazottak
jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt), illetve a végrehajtásáról
rendelkező – többször módosított – 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet tartalmazza.
A 138/1992. (X.08.) Korm. rendelet 5. §. (3) bekezdése alapján a magasabb vezetői
beosztást - beleértve a megbízás meghosszabbítását is - nyilvános pályázat útján kell
betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével összefüggő előkészítő feladatokat - ide nem
értve a pályázati feltételek meghatározását - a közoktatási intézményt fenntartó
önkormányzat jegyzője látja el.
A magasabb vezetői megbízásra és a magasabb vezetői munkakör betöltésére irányuló
pályázati felhívást - a Kjt. 20/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározottakon túl – az
Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni. A közlönyben a
kiírás leadásától számított megjelenési idő 6-8 hét, ami belefér az elbírálásig terjedő négy
hónapos időtartamba.
A pályázat benyújtási határidejét a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani, mely magasabb
vezetői megbízásra vonatkozó felhívás esetében 30 napnál rövidebb nem lehet.
A pályázat beadásától számítottan 30 nap a nevelőtestületi-alkalmazotti véleményezésre
előírt intervallum. A munkáltatói jog gyakorlója elé ezt követően kerül a pályázat és a
pályázó.
A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §. (8) bekezdése alapján a pályáztató a vezetési
programokat az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel véleményeztetheti.
Javasolom, hogy a képviselő-testület a vezetési programokat szakértővel ne
véleményeztesse.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján - a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a
magasabb vezetői munkakörre vagy megbízásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati
határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója
által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy
a képviselő-testület munkatervében rögzítetteknek megfelelően a pályázókat a Közoktatási
Bizottság - pályázóként az eljárásban nem érintett tagjai - hallgassák meg.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. /3/ bekezdése alapján, a fenntartó a
közoktatási intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt beszerzi az
intézmény alkalmazotti közösségének, szülői szervezetnek (közösségnek) véleményét.
A magasabb vezetõi beosztás ellátására történõ megbízás legalább 5 és legfeljebb 10 év
határozott idõre adható. Az intézmény alapító okiratába foglaltak alapján javasolom, hogy az
intézményvezetõi beosztás ellátására szóló magasabb vezetõi megbízásokat továbbra is 5
év határozott idõre adja a Képviselő-testület. Ebben az esetben a megbízás – figyelemmel a
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (14) bekezdésére – 2010. augusztus 1-jétől – 2015.
július 31-ig szól.
Az elbírálás előtt figyelemmel kell lenni óvodai társulási megállapodás 8. pontjára, ennek
értelmében az intézményvezető megbízása előtt a bajóti képviselő-testület véleményének
kikérése beszerzése szükséges.
A pályázati kiírást az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közoktatási Bizottság véleményének
meghallgatását követően tárgyalja meg az előterjesztést.
Nyergesújfalu, 2010. február 17.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város önkormányzati Képviselő-testülete
1. Hagyja jóvá pályázat kiírását – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – a
Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére
2. Határozza el, hogy a beérkezett pályázatok vezetési programjait az Országos
szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel nem véleményezteti.
3. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Miskolczi József polgármester

1. sz. melléklet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK
BETÖLTÉSÉRE
Nyergesújfalu Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A - alapján
pályázatot hirdet a Bóbita Óvoda és Bölcsőde (közös igazgatású intézmény)
intézményvezetői munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2010.augusztus 1- jétől 2015.július 31-éig szól
A munkavégzés helye:
2536 Nyergesújfalu, Május 1 tér 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményfenntartói társulásban működő közös igazgatású intézmény óvodai
feladatellátási helyeinek és a bölcsődéjének szakszerű és törvényes működtetése;
takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, vezetői pótlék megállapítására a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

felsőfokú képesítés: óvodapedagógus;
óvodapedagógus munkakörben legalább 5 év szakmai tapasztalat;
pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsgát igazoló oklevél;
szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18.§- a szerint;
magyar állampolgárság;
büntetlen előélet és cselekvőképesség.

Előnyben részesíthető, aki rendelkezik:
•

vezetői gyakorlattal.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•

iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
a büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi - erkölcsi bizonyítványt,

•

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázó
hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők
megismerhessék,





nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselőtestület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja;
a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló
szakmai önéletrajz;
szakmai gyakorlat hiteles igazolása,
szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mihelik Magdolna önkormányzati
titkár nyújt a 33-514-341-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot három példányban kérjük benyújtani postai úton Nyergesújfalu Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete címére (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u.
104-106.). Kérjük a borítékon feltüntetni: intézményvezetői pályázat.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázat elbírálására a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §. (13) bekezdésében
meghatározott határidők figyelembevételével kerül sor. A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 102. §. /3/ bekezdése alapján, valamint a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján
beérkezett vélemények figyelembe vételével a kinevezésről és a vezetői megbízásról a
képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
 Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja
 KSZK internetes oldala (KÖZIGÁLLÁS)
 www.nyergesujfalu.hu honlap
 Nyergesújfalui Hírmondó c. önkormányzati lap
 a társulásban résztvevő Bajót Község önkormányzatának székhelye
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 10.
Az önkormányzattal kapcsolatban további információ a www.nyergesujfalu.hu honlapon
érhető el.

