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A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetőjének vezetői
megbízatása 2020. 07. 31-én lejár. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
67. § (7) bekezdése szerint „Az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp
nem rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az
intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért.” A
fenntartónak kell kezdeményezni a pályázat nélküli megbízást.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Ügyintéző neve: Péter Kata
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 1946-1/2020
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2020. 02.
Ellenőrzés dátuma: 2020. 02.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője újbóli megbízásának kezdeményezésére
Tisztelt Közgyűlés!
A Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetőjének, Gyenes Józsefnének vezetői megbízatása 2020.
07. 31-én lejár.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 67. § (7) bekezdése
szerint „Az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik – nyilvános
pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a
fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető
harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.”
A regnáló intézményvezető újbóli kinevezésének feltétele, hogy a fenntartó és a nevelőtestület
egyetértsen. A fenntartó döntését nem köti semmilyen eljárási szabály, elégséges annak írásbeli
közlése, hogy kívánja-e az első ciklusát lezáró jelenlegi intézményvezetőt pályázat nélküli második
ciklusra is megbízni.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet 22. § (3) és (4) bekezdése szerint:
„(3) Az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb
vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a fenntartói írásbeli kezdeményezés
nevelőtestületnek történő átadásától számított legalább tizenöt napot kell biztosítani a
nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat megadására.”
A nevelőtestület egyetértő, vagy egyet nem értő döntésének kialakítására a fenntartó írásos
kezdeményezését követően kerülhet sor.
A bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták az előterjesztést, így a bizottságok
döntéseit az elnökök szóban ismertetik.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..../2020. (II. 13.) határozata
a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője újbóli megbízásának kezdeményezéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy foglal állást, hogy –
amennyiben Gyenes Józsefné megbízásával szemben törvényi kizáró ok nem áll fenn –
kezdeményezi az intézményvezető 2020. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig
történő újbóli megbízását.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert arra,
hogy a határozatot a Dunaújvárosi Óvoda részére küldje meg, és felkéri a Dunaújvárosi
Óvoda nevelőtestületét, hogy az 1. pontban foglaltakról hozza meg döntését.
Egyben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tájékoztatja a
Dunaújvárosi Óvoda nevelőtestületét, hogy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése

alapján a nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha
azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
a Dunaújvárosi Óvoda vezetője
Határidő: 2020. március 10.
Dunaújváros, 2020. február 13.
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