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Tisztelt Társulási Tanács !
A Társulási Tanács a 2015. január 15.-ei ülésén döntött a fenntartásában álló „Kacagó”
Napközi Otthonos Óvoda nyugdíjazás miatt megüresedett óvodavezetői (magasabb vezető)
feladatok ellátására. A pályázati felhívás a határozatnak megfelelően megjelent a www.
kozigallas.hu internetes közszolgálati álláshirdető portálon. A pályázati felhívásra a
felhívásban megjelölt határidőn belül két pályázat érkezett , mindkettő az óvoda
óvodapedagógus dolgozója. A pályázatok előzetes átvizsgálása eredményeként megállapításra
került , hogy egyik pályázó sem felel meg a törvényi előírásoknak , mivel nem rendelkeznek a
vezetői megbízás adásához szükséges pedagógiai szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettséggel.
A pályázatokat a jelen előterjesztéshez mellékeljük.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( a továbbiakban: Nktv.) 67. § (1)
bekezdése rendelkezik az intézményvezetői megbízás feltételeiről:
„67. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában
mesterfokozat,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.”

Pályázók egyike sem felel meg maradéktalanul a fentebb hivatkozott jogszabály
rendelkezéseinek , esetükben az Nktv. 98.§ (18) bekezdésében foglaltak sem alkalmazhatók ,
mivel a pályázók nem csak vezetői szakképzettséggel , hanem egyéb pedagógiai
szakvizsgával sem rendelkeznek.
A hivatkozott rendelkezés értelmében :
„ Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett
eredményre , mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógiai-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettséggel , akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre
szóló intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is , aki az intézményvezetői
megbízás többi feltételének megfelel , rendelkezik pedagógia szakvizsgával és a megbízásával
egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. „
Mindezekre tekintettel javasoljuk a Tisztelt Társulási Tanácsnak , hogy a pályázati eljárást
nyilvánítsa eredménytelennek.
Az Intézmény vezetői feladatok ellátása – figyelemmel az N az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatában foglaltak értelmében biztosítva van az intézmény vezető
megbízásáig terjedő időtartamra.
Kérem a Társulási Tanácsot hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot
fogadja el.

Zalahaláp , 2015. április 26.
Bedő Lajos Sándor
Társulási Tanács elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT
Zalahaláp , Sáska Községek Önkormányzatai Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács a
„Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásra irányuló
pályázati eljárást e r e d m é ny t e l e n n e k nyilvánítja.
A pályázati felhívásra beérkezett pályázatok egyike sem felel meg a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvény 67.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
Felkéri a Társulási Tanács az elnököt , hogy a pályázókat a döntésről a határozat
megküldésével értesítse , a pályázati dokumentációkat a pályázók részére küldje vissza.
Felkéri a Társulási Tanács az elnököt , hogy az óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásra
irányuló pályázati felhívást a korábbi felhívásban meghatározott tartalommal ismételten tegye
közzé.
Határidő: azonnal , illetve folyamatos
Felelős: Bedő Lajos Sándor elnök

