Zalahaláp – Sáska Község Önkormányzatainak
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács
Elnökétől
Szám: 2/51-10/2015.

Előterjesztés
a Társulási Tanács 2015. szeptember 23. - i nyilvános ülésére
Előterjesztő : Bedő Lajos Sándor elnök
Előkészítette : dr. Gelencsér Ottó jegyző
Tárgy :A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás
ellátására érkezett pályázatok értékelése

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 vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázati eljárás eredménytelenül zárult ,
mivel a pályázók egyike sem felelt meg a pályázati feltételeknek , figyelemmel arra , hogy
egyik pályázó sem rendelkezett a törvényben előírt közoktatás vezetői képesítéssel , illetve
pedagógiai szakvizsgával. A Társulási Tanács a 2015. május 6. napján megtartott ülésén a
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása mellet döntött a pályázat ismételt kiírásáról is.
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 az egyik
pályázó , Csom Istvánné (8300 Tapolca , Bartók Béla u. 25.) megfelel a törvényi
előírásoknak , mivel időközben sikeres vizsgát tett a Pannon Egyetem közoktatás vezető és
pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakán.
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.”
Csom Istvánné pályázó
tekintetben megfelel.

a fentebb hivatkozott jogszabály rendelkezéseinek

minden

A jogszabályban előírt véleményezési eljárások lefolytatásra kerültek , az erről készült
jegyzőkönyveket az előterjesztéshez mellékeljük.
Kérem a Társulási Tanácsot hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot
fogadja el.
Zalahaláp , 2015. augusztus 26.
Bedő Lajos Sándor
Társulási Tanács elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT
„A”
1.) A Zalahaláp , Sáska Községek Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a „Kacagó”

Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére kiírt pályázatot érvényesnek és
eredményesnek nyilvánítja. A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23.§ alapján, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 138/1992. (X. 8.) végrehajtási kormányrendelet 5. § (1) és (2) bekezdése szerint az
óvodavezetői feladatok 2015. X. 1.- 2020.VIII. 31 -ig, határozott időre történő ellátásával,
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának fennállása mellett Csom Istvánnét (lakcím:
8300 Tapolca , Bartók Béla u. 25. szám alatti lakost bízza meg az alábbiak szerint:

2.) A Társulási Tanács az óvodavezető illetményét figyelemmel a Kjt. 61.§-a, 62.§-a, továbbá a 70. §-a
rendelkezéseire bruttó havi alapilletményét
Ft/hó összegben állapítja meg, bruttó havi vezetői
pótlékát
Ft/hó összegben állapítja meg. Ennek alapján az összes bérjellegű járandósága

(alapilletmény, vezetői pótlék) bruttó Ft-/hó összegben állapítja meg.
3.) A besorolás alapjául szolgáló szint: 100%
4.) Az óvodavezetői megbízása 2015. X. 1-2020. VIII. 31-ig szól.

5.) Besorolás (végzettsége, valamint közalkalmazotti jogviszonya alapján): Pedagógus I. alapfokozat 13.
kategória.
6.) Munkaköre: Óvodavezető
7.) Feladatköre: Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai
irányítása, a nevelési program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása,
munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása, személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.

8.)Munkavégzés helye:

„Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda
székhelye,
Zalahaláp , Ady E. u. 1.
9.) Irányadó munkarend:

Hétfőtől péntekig az Óvoda székhelyén látja el munkáját, munkaideje heti 40 óra.
10.) Jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idő kezdete: 1980.08.01.
11.) Egyéb juttatások: ---12.) Illetmény átutalásának napja: minden hó ötödik napjáig.
13.) Óvodavezetői munkájának kezdő napja 2015. X.1.
14.) Felmentési idő a Kjt. 33.§-a rendelkezései szerint.
15.)Szabadsága: évi 21 munkanap alapszabadság és 25 munkanap pótszabadság.
16.) Előmeneteléhez kötelezettséget nem állapít meg.

17.)Munkáltatói jog gyakorlója:
Tanácsa.

Zalahaláp , Sáska Községek Óvodafenntartó Társulás Társulási

18.)Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: A Társulási Tanács elnöke.

19.) A Képviselő- testület felkéri Bedő Lajos Sándor elnököt az óvodavezetői megbízás és az
óvodavezetői munkakör betöltésére vonatkozó valamennyi dokumentum aláírására, valamint a
Magyar Államkincstárhoz történő bejelentés megtételére.

Felelős: Bedő Lajos Sándor elnök
Határidő: 2015. szeptember 30.

HATÁROZATI JAVASLAT
„B”
A Zalahaláp , Sáska Községek Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a „Kacagó”
Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
Felkéri a Társulási Tanács elnökét , hogy a pályázati felhívás ismételt közzétételéről az előzővel
megegyező tartalommal gondoskodjon.
Felelős: Bedő Lajos Sándor elnök
Határidő: folyamatos
Zalahaláp , 2015. szeptember 14.
Bedő Lajos Sándor
elnök

