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Egyszerő többség
Tisztelt Közgyőlés!
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (Törvény) 2. §-a alapján a
települési önkormányzati és 2013. január 1-jétıl állami feladattá váló köznevelési
alapfeladatot egyaránt ellátó többcélú intézmények (Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény, illetve I. Béla Gimnázium) 2013. január 1-jétıl kizárólag
önkormányzati feladatot (óvodai ellátás) biztosítanak. Az intézmények új elnevezést kaptak
(Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi, Szedresi Bezerédj Amália Óvoda), alapító okiratukat a
fenntartók módosították.
A törvény ezen szakaszának (5) bekezdése értelmében a fenntartó nyilvános pályázat kiírása
nélkül adott határozott idejő intézményvezetıi magasabb vezetıi megbízást a korábbi
tagintézmény-vezetıknek 2013. július 31-ig. Az intézményvezetıi megbízásra szóló
pályázatot – amennyiben a fenntartó az intézményt 2013 augusztusától is önálló
intézményként kívánja mőködtetni – meg kell hirdetni. Szedres község polgármestere jelezte,
hogy önkormányzatuk a következı tanévtıl Szekszárddal társulásban kívánná fenntartani
óvodájukat.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve az ennek
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkezı 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet
értelmében a magasabb vezetıi megbízás nyilvános pályázat útján adható. A pályázati
felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális
Közlönyben, valamint a fenntartó önkormányzat(ok) székhelyén is, a helyben szokásos
módon, közzé kell tenni.
A pályázat benyújtásának határidejét az NKI internetes oldalán történı közzétételtıl kell
számítani.
A Kjt. és a fenti kormányrendelet elıírásai, a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC.
törvény (Nkt.) 66-68. §-ai szerint készített és mellékelt pályázati felhívásban a magasabb
vezetıi beosztásra történı megbízás idıtartama 5 tanév, amelynek kezdı napja 2013.
augusztus 1, megszőnésének napja 2018. július 31. A kormányrendelet alapján a magasabb
vezetıi megbízás az év során bármikor, 5 évre adható.
A Sióagárdi Óvoda Sióagárd Község Önkormányzatával közös fenntartásban mőködik. Az
önkormányzattal kötött, 2011. szeptember 1-jével hatályos társulási megállapodás II.2.9.
pontja alapján a sióagárdi képviselı-testület véleményezési joggal rendelkezik az óvoda
vezetıjének megbízásával kapcsolatban. A társult önkormányzatok ugyanakkor a
megállapodás 2013. augusztus 31-ével történı megszüntetésérıl már – a társulási
megállapodás 2013. január 1-jével történı módosítása során – döntöttek.
Erre tekintettel a pályázati felhívás tervezetét Sióagárd Község Önkormányzata számára
megküldtük.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.
Szekszárd, 2013. január 29.
Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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Határozati javaslat

Határozat tárgya: Magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívás közzététele

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a határozat mellékletét
képezı pályázati felhívással hirdeti meg az alábbi köznevelési intézmény magasabb
vezetıi megbízását:
-

Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi
Sióagárd, Kossuth u. 57/a.

2. A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a fenti intézmény magasabb
vezetıi megbízására vonatkozó pályázati felhívás – jogszabály szerinti –
közzétételérıl és a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggı feladatok ellátásáról.

Határidı: 2013. március 20., illetve
2013. július 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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Melléklet
Pályázati felhívás óvodavezetıi állásra
A pályázatot meghirdetı
szerv
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
Közgyőlése
7100 Szekszárd
Béla király tér 8.
és
Sióagárd Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
7171 Sióagárd
Kossuth u. 9.

ÁEI: állás elfoglalásának
ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának
határideje
Pehi: pályázat elbírálásának
határideje
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás

Meghirdetett munkahely
Sióagárdi Óvoda és Családi
Napközi
7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a.

Képesítési és egyéb feltételek
Felsıfokú óvodapedagógusi
végzettség és szakképzettség;
pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetıi
szakképzettség; 5 év – elsısorban
óvodában, óvodapedagógusi
munkakörben szerzett – szakmai
gyakorlat
Elıny: óvodában szerzett vezetıi
gyakorlat

Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb
ÁEI: 2013. augusztus 1. - 2018. július 31.
Pbhi: a pályázati felhívásnak az NKI internetes
oldalán történı közzétételétıl számított 30. nap.
Pehi: a pályázat véleményezését követı elsı
közgyőlés.
A pályázathoz csatolni kell: a pályázónak a nemzeti
köznevelési törvény 66. §-ában elıírt, szakmai
gyakorlatát is igazoló szakmai életrajzát; az
intézmény vezetésére vonatkozó programot a
szakmai helyzetelemzésre épülı elképzeléssel; az
álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét
igazoló okmány(ok) közjegyzı által hitelesített
másolatát; erkölcsi bizonyítványt; nyilatkozatot
arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban
feltüntetett személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul.
Illetmény, juttatás: a hatályos jogszabályok szerint.
Pc: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának aljegyzıje
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
(Egy példányban, postai úton vagy személyesen, a
zárt borítékon feltüntetve: Sióagárdi Óvoda vezetıi
pályázat)
f: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Humán Osztály
Telefon: 74/504-160, 74/504-174
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