ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. június 24-ei ülésére
Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat
elbírálása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati felhívást 2010.
február 25-ei ülésén hagyta jóvá a Képviselő-testület.
A jogszabálynak megfelelően a felhívás megjelent az Oktatási Közlönyben és publikálásra
került a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
internetes felületén, közzétételre került a Hírmondóban és a városi honlapon is. A KSZK
honlapján történt megjelenést követően harminc nap állt rendelkezésre a pályázatok
benyújtására, mely a felhívásban megjelölt határidőre – május 10-éig – megtörtént.
Két pályázat érkezett – az egyik pályázó nem felelt meg a szakmai gyakorlat hiánya és a
szükséges igazolások hitelesítésének elmulasztása miatt.
Magyaráné Kaiser Zsuzsanna jelenlegi intézményvezető vezetői programja és végzettsége,
gyakorlata minden tekintetben megfelel a felhívásban megjelölt feltételeknek.
(Az
önéletrajzot és a pályázat tartalomjegyzékét a Melléklet tartalmazza, a teljes anyag
megtekinthető a 206-os irodában.)
A pályázati eljárás során az alábbi fórumokon nyilvánítottak véleményt:
• Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményi székhelyének nevelőtestülete,
• Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményi székhelyének szülői szervezete,
• Bajóti Tagóvoda szülői szervezete,
• Bajóti Tagóvoda szakszervezete.
Minden esetben egyhangúlag elfogadták a pályázó személyét, ill. vezetői programját.
A Képviselő-testület Oktatási Bizottsága 2010. június 16-i ülésén a pályázót személyesen
meghallgatta, és egyhangúlag, 5 igen szavazattal javasolja Magyaráné Kaiser Zsuzsannát
példamutató vezetői tevékenységének folytatására.
A pályázó nyilatkozott arról, hogy az elbírálás nyilvános ülésen történhet.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázó személyes meghallgatása után döntsön
az intézményvezetői kinevezésről.
Nyergesújfalu, 2010. június 16.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Bízza meg határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonya mellett a Bóbita Óvoda és
Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátásával Magyaráné Kaiser Zsuzsannát
a 2010.augusztus 1- jétől 2015.július 31-éig terjedő időszakra.

2. A megbízás időtartamára illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény (G. 12)
193.040 forint
További szakképesítéssel összefüggő illetménynövekedés:
9.652 forint
Magasabb vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 300 %-a
60.000 forint
Minőségi illetménypótlék:
5.250 forint
Járandóságok összesen:
267.942 forint
3. Utasítsa a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Miskolczi József polgármester
Határidő: 2010. augusztus 15.

