JAVASLAT
óvodai intézményvezető megbízásával kapcsolatos döntésre

Ó z d, 2018. május 31.

Előterjesztő:

Polgármester

Előkészítő:

Képviselő-testületi Osztály

Az Ózdi Béke Telepi Óvodák intézményvezetői megbízásáról szóló, 69/2013.
(III.28.) határozat szerint Binder-Pap Gabriella megbízatása – a második
intézményvezetői megbízási ciklus – 2018. 07. 31. napján lejár.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban:
Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására
szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3)–(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell
kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki, a Kjt. 23. § (3) bekezdése
alapján legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdés
szerint: „Az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp 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.” Ennek megfelelően az intézmény vezetésére vonatkozó
pályázati eljárás lefolytatása nem mellőzhető.
A határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdés alapján a magasabb vezetői
állásra kiírt – a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán közzéteendő – pályázati felhívást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjen!
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2018. (V. 31.) határozata
óvodai intézményvezető megbízásával kapcsolatos döntésről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban készült
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

1.

A Képviselő-testület a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír
ki az Ózdi Béke Telepi Óvodák intézményvezetői – magasabb vezetői –
beosztásának ellátására 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig terjedő öt év
határozott időtartamra.

2.

A Képviselő-testület elrendeli a pályázati felhívásnak a Belügyminisztérium
Közszolgálati Állásportálján és Ózd város hivatalos honlapján történő
megjelentetését.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Képviselő-testületi Osztály vezetőjét a
pályázati kiírással kapcsolatos eljárás lebonyolítására.

4.

A Képviselő-testület a pályázók meghallgatására és a pályázatok
véleményezésére háromtagú eseti bizottságot hoz létre, amelynek tagjává
- ....................................................... -t
- ....................................................... -t és
- ....................................................... -t
jelöli ki.

Felelős: a pályázati felhívás megjelentetéséért a Képviselő-testületi Osztály Vezetője
Határidő: 2018.06.04.

1. melléklet a …/2018. (V.31.) határozati javaslathoz

1.

