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A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázatának véleményezése
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán és Kisnémedi Települések Köznevelési Társulásának Társulási Tanácsa pályázatot írt ki az
Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői álláshelyére, mivel a jelenlegi intézményvezető
megbízatása 2017. június 30-án lejár.
A pályázat 2017. április 30-án jelent meg a Közszolgálati Állásportálon (kozigallas.gov.hu). A pályázatok beadásának határideje a megjelenéstől számított 30 nap, tehát 2017. május 30. volt.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a megadott határidőig személyesen 1 db pályázat került
leadásra, postai úton pályázat nem érkezett. A pályázatot a jelenlegi óvodavezető Balázsné Szalai
Katalin nyújtotta be.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev. tv.) 83. § (3)-(4) bekezdése figyelembevételével a Társulás az óvoda vezetőjének megbízásával összefüggő döntése
vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége és a szülői közösség véleményét.
A Köznev. tv. 70. § (2) bekezdés j) pontja szerint a nevelőtestület dönt az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról.
Ugyanezen § (5) bekezdése szerint a vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától
számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189. § (1) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézményvezetői
pályázattal összefüggésben az alkalmazotti közösség abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetői megbízását. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a nevelőtestület az alkalmazotti közösség értekezletét megelőzően alakítja ki véleményét a pályázó által benyújtott vezetési programról. A nevelőtestület véleményét az alkalmazotti közösség értekezletén - a döntéshozatalt megelőzően - ismertetni kell.
Az EMMI rendelet 189. § (4) bekezdése figyelembevételével a benyújtott pályázati anyagot megküldtük az óvodában létrehozott intézményvezető választást előkészítő bizottság elnökének és kértük,
hogy a jogszabályokban meghatározott időpontok figyelembevételével véleményüket úgy alakítsák ki,
hogy az legkésőbb Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testületének 2017. június 28-i ülésére –
a képviselő-testület véleményének kialakítását elősegítendő – rendelkezésre álljon. Az előkészítő
bizottság elnöke segítséget nyújtott abban, hogy a szülői közösség is kialakíthassa a véleményt. Az
értekezleteken kialakított véleményt, véleményeket írásba foglalták és megküldték a Társulási Tanács
számára.
A Társulást létrehozó megállapodás 7.2 pontja szerint az intézmény vezetője tekintetében a kinevezés
és felmentés, vagy a vezetői megbízás adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Tanács hatáskörébe tartozik.
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A kinevezés és felmentés, vagy a vezetői megbízás adása, visszavonása tekintetében a Tanács előzetesen kikéri a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményét.
Fentiek alapján jelen előterjesztés mellékleteként megküldésre került a benyújtott pályázati anyag,
továbbá a beérkezett szakmai vélemények.
Kérem, hogy a képviselő-testület vitassa meg a pályázati anyagot és alakítsa ki a véleményét.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Közvetlen költségkihatása a döntésnek nincsen.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Humánügyi bizottság a vezetői pályázatot támogatja.
6. HATÁROZATI-JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (VI. 28.) határozata az óvodavezetői pályázat véleményezéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Balázsné Szalai Katalin az
Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pozíciójára benyújtott vezetői pályázatát támogatja/nem támogatja. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület véleményét a Társulási Tanácscsal ismertesse.
Őrbottyán, 2017. június 15.
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