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8. számú Napirend a Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésén
A Katica Óvoda óvodavezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdése értelmében
a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, vezetői megbízás adása,
annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.
A pályázók nyilatkozatban hozzájárultak pályázatuk nyílt ülésen történő tárgyalásához, emiatt nem
tettem javaslatot e napirend zárt ülésen történő tárgyalására.
A Katica Óvoda óvodavezetőjének, Dittrich Kálmánnénak az óvodavezetői megbízatása 2013. augusztus
31-én szűnik meg, azonban a képviselő-testület a 89/2012.(XI.28.) határozatával döntött a RábapatonaKoroncó Óvodai Nevelést Biztosító Társulás megszüntetéséről 2013 június 30-i hatállyal, ami indokolja az
újabb vezetői megbízás 2013. július 1-i hatállyal történő megadását.
A Képviselő-testület 2013. január 29-i ülésén hozott 4/2013.(I.29.) határozatával döntött az óvodavezetői
– magasabb vezetői – megbízásra vonatkozó pályázat kiírásáról, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5. § (3)
bekezdésének rendelkezése szerint a pályáztatás lebonyolításával a jegyzőt bízta meg.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályáztatás eljárást a jegyző lefolytatta a következők
szerint:
• A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál 2013. január 30-án, sürgősségi közzététel címén érte a
pályázati kiírás Oktatási és Kulturális Közlönyben történő megjelentetését, (az Oktatási és
Kulturális Közlöny V. évfolyam 3. számában, 2013. február 8-án került közzétételre)
• A Nemzeti Közigazgatási Intézet „Közigállás” oldalára 2013 január 30-án megküldte a pályázati
kiírást közzététel céljából, (publikálásra került 2013. február 5-én)
• A pályázat benyújtásának határideje 2013. április 5. volt, melyre összesen 2 fő, Hengster
Zsuzsanna 9081 Győrújbarát, István u. 178. szám alatti lakos 2013. március 7-én, és Dittrich
Kálmánné, a Katica Óvoda jelenlegi óvodavezetője, 9142 Rábapatona, Külső Rákóczi u. 72/A.
szám alatti lakos 2013. április 3-án nyújtott be pályázatot.
• A pályázati határidő letelte után pályázat nem érkezett.
• 2013. április 5-én a pályáztatást a jegyző lezárta. Megállapította, hogy a beérkezett pályázatok
minden tekintetben megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő kitételeknek, valamint az erre
vonatkozó jogszabályi előírások alaki és tartalmi követelményeinek.
• A pályázati anyagokat – amelyet az előterjesztéshez mellékelek – véleményezés végett
megküldte a Katica Óvodához a jogszabályban meghatározott szervezeteknek 2013. április 9-én.
• A véleményezésre rendelkezésre álló 30 napos határidő letelte előtt 2013. április 17-én és 18-án
megérkeztek a vélemények az arra feljogosított szervektől, azoknak másolatait is az
előterjesztéshez mellékelem.
Tisztelt Képviselő-testület!
Megállapítható tehát, hogy a Katica Óvoda óvodavezetői megbízatására kiírt pályázati eljárás
eredményes és szabályos volt, ezért a fenntartó döntési helyzetben van.
A pályázók közül Dittrich Kálmánné rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges
felsőfokú szakképzettséggel, továbbá „közoktatási vezető” szakirányú végzettséget tanúsító oklevele van,

.
tehát megfelel A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-ában előírt képesítési
követelményeknek. Hengster Zsuzsanna rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú szakképzettséggel, de a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
igazolása alapján a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak hallgatója,
a képzést előreláthatólag 2013. júniusában fejezi be.
Mindkét pályázó erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik.
A véleményezésre feljogosított valamennyi intézményi szervezet Dittrich Kálmánné részére javasolja az
óvodavezetői megbízás megadását.
A Képviselő-testület mindezek alapján eldöntheti, hogy a benyújtott pályázatok alapján melyik pályázó
részére adja meg az óvodavezető feladatának ellátására irányuló vezetői megbízást.
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ………………………….. (sz.:
…………………………….. an.: ………………………) …………………………………….. szám alatti lakos érvényes
pályázatát elutasítja.
2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………………… (sz.:
……………………. an.: ) ………………………….. szám alatti lakosnak a Katica Óvoda óvodavezetői
megbízatására irányuló pályázatát elfogadja.
3. ………………………… a Katica Óvoda óvodavezetői tevékenységének ellátására szóló magasabb
vezetői megbízása 2013. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig szól.
4. A képviselő-testület …………………………. magasabb vezetői megbízásához kapcsolódóan, mint a
Katica Óvoda óvodavezetőjének, 2013. július 1. napjától kezdődő hatállyal a pótlékalap 150 %ának megfelelő vezetői pótlékot állapít meg.
5. Felkéri a polgármestert, hogy az óvodavezető megbízással kapcsolatos munkáltatói
intézkedéseket végezze el.
Felelős:
Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2013. június 30.
Rábapatona, 2013. április 18.
Jutasi Kálmán
polgármester

