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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
345/2010.(V.11.) Ök. sz. határozatában az I.sz. Összevont Óvoda vezetésével 2010. augusztus
1-jétől 2015. július 31-éig (Név) bízta meg.
(Név) óvodavezetői megbízása 2015. július 31-én lejár, emiatt szükségessé vált az
intézményvezetői pályázat kiírása.
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 18/2015.(III.10.) határozatában
döntött a pályázat kiírásáról és meghatározta a pályázati feltételeket.
A pályázati felhívás a személyügyi központ internetes oldalán 2015. március 25-én jelent
meg.
A pályázatokat 2015. április 27-éig lehetett benyújtani. Határidőre egy pályázat érkezett, a
jelenlegi megbízott vezető (Név) nyújtott be pályázatot. A pályázat maradéktalanul megfelelt
a pályázati kiírásnak.
A pályázatok véleményezésének rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: Nkt.) és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
szabályozza.
A Nkt. 83. (3) bekezdése alapján a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének
megbízásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4)
bekezdésben foglaltak, azaz az intézmény alkalmazotti közössége és a szülői szervezet
véleményét. A (4) bekezdés alapján a fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell
kérni a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik
egyetértési joggal – a települési önkormányzat véleményét.
A nevelőtestület a pályázati határidő lejártáig a vélemény-nyilvánítással kapcsolatos
feladatok lebonyolítására - tagjai közül – elnökből és két tagból álló előkészítő bizottságot
választott. A pályázatot 10 másolati példányban 2015. május 4-én átadtuk az Előkészítő
Bizottság Elnökének.
A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség 2015. június 1-jén választási értekezlet keretében
alakította ki véleményét a pályázatról, és titkos szavazással döntött a pályázó személyének
támogatásáról. Mind a nevelőtestület, mind az alkalmazotti közösség 100 %-ban támogatta
(Név) személyét, az elkövetkező 5 évre szóló vezetési programját, és a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseit.
A pályázati kiírás, a pályázat, a választási értekezletek jegyzőkönyvei, a nevelőtestület, a
szakmai munkaközösségek, a pedagógiai munkát segítő dolgozók, a szülői munkaközösség, a
Soroksári Nemzetiségi Önkormányzat véleménye megtekinthetők a Humán-közszolgáltatási

Osztályon a Polgármesteri Hivatal Hősök tere 12. szám alatti épületének I. emelet 16.
szobájában.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntés meghozatalát.

Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2015.(VII. 07.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának
elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjévé 2015. augusztus 1-jétől 2020.
július 31-ig terjedő határozott időre megbízza (Név). Illetményét az alábbiak
szerint állapítja meg: alapilletmény (összeg) Ft, intézményvezetői pótlék
(összeg) Ft, kereset-kiegészítés (összeg) Ft, kerekítés (összeg) Ft,
mindösszesen (összeg) Ft.

II.

felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület
döntéséről, és gondoskodjon a szükséges munkaügyi dokumentumok
elkészítéséről.

Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadása a Mötv. 50. §-a alapján minősített többséget igényel.

Budapest, 2015. június 17.

Schuszterné Busi Mária
gazdasági főmunkatárs
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

