ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő- testület 2018. március 29- i ülésére

Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ vezetői
megbízatásáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testülete 187/2013.(VI.25.) számú határozatával a
jelenleg Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ (Továbbiakban:
Intézmény) igazgatói feladatainak ellátására 2013. 08. 15- 2018. 08. 15. időtartamra Ördögh
Editet bízta meg.
Az igazgató megbízatása 2018. augusztus 15. napján lejár.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nktv.) 67.§ (7) bekezdés
értelmében az intézményvezető kiválasztása:
A)
nyilvános pályázat útján történik.

B)
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.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdés értelmében az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti
nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a
nevelőtestület legalább kétharmada egyetért.
Ezen esetben a fenntartói írásbeli kezdeményezés nevelőtestületnek történő átadásától
számított legalább tizenöt napot kell biztosítani a nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat
megadására.
Pályázat kiírása esetén a Nktv. 83.§ (2) bek. f) pontja értelmében a köznevelési intézmény
vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének
jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a
munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett,
A Nktv. 83. § (3) bek. e) pont értelmében az intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő
döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az alábbi szervezetek véleményét:
a) az intézmény alkalmazotti közössége,
b) az óvodaszék,
c) a szülői szervezet,
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén a települési nemzetiségi
önkormányzat, véleményét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189. § (1) bekezdése alapján „A nevelési-oktatási
intézményvezetői pályázattal összefüggésben az alkalmazotti közösség abban a kérdésben foglal
állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetői megbízását.”
Az ügyet a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság tárgyalja. Javasoljuk, hogy az alábbi határozati javaslatot terjessze a Tisztelt Képviselőtestület elé elfogadásra.

Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gyermeklánc
Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatói
feladatainak ellátására nem ír ki nyilvános pályázatot.
Felkéri a nevelési intézmény nevelőtestületét, hogy alakítsa ki
véleményét Ördögh Edit jelenlegi intézményvezető további
2018.08.15-2023.08.15. napjáig való megbízásáról és arról tájékoztassa
a Képviselő-testületet.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést
tegye meg.
Határidő: értelem szerűen
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma, 2018. március 6.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

