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Tisztelt Képviselő-testület!

A III. sz. Összevont Óvoda jelenlegi vezetőjének, ( név ) az első vezetői megbízás ciklusa 2018.
július 31-én lejár. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény ( a továbbiakban Nkt. )
67.§ (7) bekezdése szerint: az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképpen nem
rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető
ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az
intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.
Fenti jogszabály alapján – az intézmény nevelőtestületének egyetértése esetében - a Tisztelt
Képviselő-testületnek lehetősége van az intézményvezető második ciklusra történő megbízására
pályázat kiírása nélkül.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Kormányrendelet 22. § (3) és (4) bekezdései valamint a 28.§ a következőket tartalmazzák:
22.§ (3) Az Nkt. 67.§ (7) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános pályázat kiírása nélkül
magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért.
23.§ (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a fenntartói írásbeli kezdeményezés
nevelőtestületnek történő átadásától számított legalább tizenöt napot kell biztosítania a
nevelőtestületi egyetértő vagy egyet nem értő nyilatkozatának megadására.
28.§ (1) Intézményvezetői megbízás esetén az Nkt. 67.§ (7) bekezdésében meghatározott feltételek
fennállásakor nem kell pályázatot kiírni.
Mivel a fenntartó az óvodai beszámolók kapcsán mindig pozitívan bírálta el a jelenlegi
óvodavezető vezetői munkáját, az óvoda, mint intézmény munkáját és az ott folyó szakmai
tevékenységet, a fenntartó kezdeményezte a III. sz. Összevont Óvoda nevelőtestülete felé,
hogy a nevelőtestület tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy támogatják-e ( név )
második ciklusra történő megbízását, pályázati eljárás lefolytatása nélkül.
A nevelőtestület részére 2018. április 24. napján átadásra került a fenntartó általi írásbeli
kezdeményezés a nyilatkozat megtételére.
A III. sz Összevont Óvoda nevelőtestülete 2018. május 14. napján megtartott ülésén
meghozta döntését. A jogszabályi előírások szerint megtartott titkos szavazás
eredményeként, a nevelőtestület 20 tagjának 19 érvényes szavazatából, 17 „igen” és 2 „nem”
szavazat mellett támogatja a jelenlegi intézményvezető második ciklusra történő megbízását,
pályázat kiírása nélkül.
Fentiek alapján – a fenntartó és a nevelőtestület egyetértése okán - a III. sz. Összevont Óvoda
intézményvezetői státuszára vonatkozóan a pályázat kiírása mellőzhető, ( név ) részére 2018.
augusztus 01-től 2023. július 31-ig tartó időszakra vonatkozóan – az Nkt. 67.§ (7) bekezdése
alapján – vezetői megbízás adható.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület nem támogatja a jelenlegi óvodavezető pályázat nélküli
megbízását, úgy ki kell írni a pályázatot az intézményvezetői státusz betöltésére.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

II.
III.

a III. sz. Összevont Óvoda magasabb vezetői teendőinek ellátásával – a nevelőtestület
több mint kétharmadának egyetértésével – 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31.
napjáig ( név ) bízza meg
az intézményvezető illetménye, az illetményelemek mértéke megegyezik a jelenlegi
besorolásával
nem támogatja a jelenlegi intézményvezető pályáztatás nélküli ismételt vezetői
megbízását, ezért nyilvános pályázat útján kívánja betölteni a vezetői státuszt.
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Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadásához a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.
(XI.14.) önkormányzati rendelet 50. § a) pontja alapján minősített többség szükséges.
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