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--TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Óvoda intézményvezetőjének vezetői megbízása 2013. június 30. napjával lejár.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete – amennyiben törvény kivételt nem
tesz – kinevezi az irányítása alá tartozó intézmény vezetőjét.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete által adott intézményvezetői megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül, mely beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni.
A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni,
a pályázat benyújtásának határidejét a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történő megjelenéstől kell számítani.
A pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig az óvoda szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni
a vezetői feladatokat.
A magasabb vezetői megbízás az év során bármikor, öt évre adható, azonban abban az esetben, ha a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a
július 1-től augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás lejártának időpontját akkor is
erre az időszakra kell adni.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
 az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,



a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a munkahely és a beosztás megjelölését,
b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát,
c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját,
d) a megbízás feltételeit (pl. iskolai végzettség, ha a beosztás több iskolai végzettséggel ellátható),
e) a vezetői megbízáshoz előírt kiegészítő feltételeket (pl. tudományos tevékenység, idegen nyelv ismerete, szakmai gyakorlat),
f) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, szolgálati lakás),
g) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó esetleges igényeket,
h) a pályázat elbírálásának határidejét.
A pályázat benyújtására meghatározott idő harminc napnál nem lehet rövidebb.
A jogszabályok által kötelezően előírt feltételek szerint a pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket.
o A program térjen ki a gazdaságos, egymásra épülő működtetési elképzelésekre, a
szervezeti felépítés, a pedagógiai munka és minőségirányítás összehangolására, valamint a vezetők és a tagintézmények közötti kapcsolattartás módjára
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
- erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozat személyes adatok kezeléséről
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárul-e.
A határozati javaslatban megfogalmazott pályázati felhívás a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott, 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet előírásait tartalmazza.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az intézményvezetői pályázati eljárás megindításához az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában
működő Tapolcai Óvoda vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír
ki az alábbiak szerint:
Munkahely, beosztás megjelölése:
Tapolcai Óvoda (8300 Tapolca, Dobó tér 5.), intézményvezető
Magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 2013. szeptember 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2018. július 31.
A megbízás feltételei:
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Adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- személyes adatok kezeléséről szóló nyilatkozatot,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárul-e,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, továbbá a pályázati
felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket
A fejlesztési elképzelések körében térjen ki a pályázó
 a pedagógiai munka és minőségirányítás összehangolására,
 a vezetők és a tagintézmények közti kapcsolattartás módjára,
 a gazdaságos, összehangolt, egymásra épülő működtetésre.
Illetmény:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás:
magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 300%- a.
Feltétel: büntetlen előélet, magyar állampolgárság és legalább 5 év
szakmai gyakorlat.
A benyújtás határideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30. nap.
Az elbírálás határideje: 2013. augusztus 31.
A benyújtás formája, helye, címzettje:
A pályázatot írásban, Tapolca Város Polgármesteréhez kell benyújtani
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző
II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2013. július 1.
napjától kezdődően a Tapolcai Óvoda óvodavezetői munkakörre kiírt
pályázat eredményes elbírálásáig, de legfeljebb egy évig Horváth Zoltánné tagintézmény-vezetőt bízza meg a Tapolcai Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Tapolca, 2013. június 21.
Császár László
polgármester
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