Új napirendi pont
34. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. október 31-i rendes ülésére

Tárgy:

A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Önkormányzati Iroda

Tárgyalta:

Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni.

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében
pályázatot írt ki a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére. A
pályázati felhívás 2013. szeptember 30-án jelent meg, a pályázat benyújtásának
határideje 2013. október 28-án járt le. Érdeklődés nem volt, a benyújtásra
rendelkezésre álló határidőig nem érkezett pályázat, így az eljárás eredménytelen.
A Képviselő-testület az intézmény vezetésével összefüggő feladatok ellátásáról a
318/2013. (IX. 26.) Kt. határozatával gondoskodott, az intézményvezetői állás
betöltésére kiírt pályázat eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2014. augusztus 15.
napjáig Élő Tamásné megbízott óvodavezető látja el az igazgatói feladatokat.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése értelmében
nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízás feltétele az adott nevelésioktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat, pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő,
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. A Dombóvári Gyermekvilág
Óvodában jelenleg nincs olyan óvodapedagógus, aki az intézményvezetői
megbízáshoz szükséges valamennyi feltételnek megfelel, ezért mindenképpen
szükséges a vezetői beosztásra az újabb nyilvános pályázat kiírása.
Javaslom a pályázat eredménytelenné nyilvánítását és a Humán Bizottság felkérését új
pályázat kiírására.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Gyermekvilág
Óvoda igazgatói állásának betöltésére lefolytatott pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja. A Képviselő-testület felkéri a Humán Bizottságot, hogy az intézmény
igazgatói állásának betöltésére a jogszabályban meghatározottak szerint pályázatot
hirdessen meg.
Határidő: 2013. november 30. – pályázat kiírására
Felelős: Humán Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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polgármester

2

