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Ügyiratszám: 1/304-3/2018
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. június 1-jei nyilvános ülésére

Tárgy:

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetőjének megbízása

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Dr. Németh Mária Anita jegyző
Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Varga Béláné

Megtárgyalja:

Ügyrendi Bizottság
Humán Bizottság

Meghívandók:

Horváth Zoltánné óvodavezető
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Mint Önök előtt is ismert, a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetőjének első vezetői
ciklusra szóló vezetői megbízása 2018. július 31. napján lejár.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény (továbbiakban:(Nkt., továbbiakban: Törvény) 67.§ (7) bekezdése alapján az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján
történik, azonban 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.
Az intézményvezető pályázat kiírása nélküli vezetői megbízásának tehát az a feltétele, hogy a
második ciklusra történő ismételt vezetői megbízás kérdésében a fenntartó és a nevelőtestület egyetértsen.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 60/2018. (V. 4.) sz. határozatában döntött a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetőjének pályázati eljárás nélküli megbízásáról.
A nevelőtestület egyetértő vagy egyet nem értő döntésének kialakítására a fenntartó önkormányzat írásos kezdeményezését követően kerülhet sor, ezért a határozat kivonatot eljuttattuk az óvoda székhely és tagintézményeibe, ahol a helyben szokásos módon nyilvánossá
tették.
A titkos szavazást a nevelőtestület tagjaiból létrehozott háromfős előkészítő bizottság bonyolította le. A bizottság elnöki feladatit Balázsné Kiss Éva óvónő látta el.
A 2018. május 14-i szavazáson jelen volt a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője és
munkatársa is.

Az előterjesztés mellékletét képező jegyzőkönyv alapján a nevelőtestületi szavazáson megjelent 39 fő óvodapedagógus, ebből 36 igen, 2 nem és egy érvénytelen szavazattal egyetértettek abban, hogy a Képviselő-testület a jelenlegi intézményvezetőt, Horváth Zoltánnét pályázati eljárás nélkül bízza meg a második vezetői ciklusára.
A megbízás kezdő napja: 2018. augusztus 1. napja
A megbízás megszűnésének időpontja: 2023. július 31. napja
Bérezés: Közalkalmazotti besorolás szerinti bér. Vezetői pótlék az illetményalap 40%-a.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 67.§ (7) bekezdése alapján a Tapolcai
Kertvárosi Óvoda jelenlegi intézményvezetőjét, Horváth Zoltánnét
pályázati eljárás mellőzésével bízza meg az intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátásával.
Magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 2018. augusztus 1. napja
A megbízás megszűnésének időpontja: 2023. július 31.
Munkahely/székhely:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda, 8300 Tapolca, Darányi u. 4.
Bérezés: Közalkalmazotti besorolás szerinti bér.
Vezetői pótlék: az illetményalap 40%-a.
Felkéri a jegyzőt a Magyar Államkincstárnál történő bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos ügyintézésre.
Határidő: 2018. július 1.
Felelős: jegyző
Tapolca, 2018. május 24.

Dobó Zoltán
polgármester

