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2. Napirendi pont

A Nagycenki Aranypatak Óvoda óvodavezetői kinevezése

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatnál a Nagycenki Aranypatak Óvoda esetében 2019.
augusztus 15-én lejár az 5 évre szóló, magasabb vezetői megbízásnak minősülő, Nemes Viktória
óvodavezetői megbízása, melyre pályázat kiírása kötelező volt.
Az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás, át nem ruházható képviselőtestületi hatáskör. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX.
törvény 42. § 2. pontja értelmében, az óvodavezetői megbízást pályázat útján kell meghirdetni
és betölteni. A pályázati feltételeket a pályázat kiírója határozza meg.
A képviselő-testület a pályázati feltételekről 2019. május 16-ai képviselő-testületi ülésén
döntést hozott, a pályázati kiírást a jogszabályban előírt helyeken megjelentettük ( pl. honlap,
hirdetőtábla, közigazgatási internetes portál …stb. )
A jogszabály szerint a magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre
adható.
A 326/2013.(VIII.30.) Korm. r. 22. § (5) bekezdése alapján az intézményvezetői pályázati
eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat a köznevelési intézményt fenntartó települési
önkormányzat jegyzője látja el.
A jegyző felkérte a Nagycenki Aranypatak Óvodát, hogy az előírásoknak megfelelően a
beadott pályázatok véleményezési eljárásának lefolytatására előkészítő bizottságot hozzanak
létre.
Az óvodavezetői pályázat beadási határideje: 2019. június 30. volt, melyre 1 pályázat
érkezett, Nemes Viktória jelenlegi óvodavezető pályázata. A pályázat a kiírásnak megfelelt, a
pályázó a szükséges mellékleteket csatolta.
A pályázat szöveges részét mellékeljük a képviselő-testületnek, személyesen Nagycenk
Nagyközség Önkormányzat Jegyzői Irodájában a benyújtott mellékletekkel együtt
megtekinthető.

A pályázat véleményezése:
Az előkészítő bizottság a szükséges szervezetekkel (alkalmazotti közösség, nevelő-testület,
szülői munkaközösség) a pályázatot ismertette, az ülésekről jegyzőkönyv készült, melyeket
mellékletben csatolunk. Az alkalmazotti közösség és a szülői munkaközösség Nemes
Viktória óvodavezető megbízását egyhangúlag támogatta, míg a nevelő-testületnek abban is
állást kellett foglalnia, hogy Nemes Viktória óvodavezetői pályázatának szakmai programját
támogatja-e, és a nevelő-testület szakmai véleményét is írásba kellett foglalnia.
A nevelő-testület egyhangúlag támogatta a pályázó szakmai programját, és véleményét
írásba rögzítette.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Nemes Viktória Nagycenk, Rákóczi u.36. sz.
alatti lakost bízza meg 2019. augusztus 16-tól 5 évre , 2024. augusztus 15-éig a Nagycenki
Aranypatak Óvoda vezetőjének.

………./2019. (…….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Nemes Viktória
Nagycenk, Rákóczi u. 36. sz. alatti lakost a Nagycenki Aranypatak Óvoda óvodavezetői
feladatainak ellátásával.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2019. augusztus 16-tól, 2024. augusztus 15-éig ,
5 év időtartam.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.
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