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Medgyesegyháza Y árosi Önkorm ányzat Képviselő-testületének
2012. február 10-i ülésére

Tárgv: a Schéner Miháty Nevelési és Oktatási Központ intézmónyvezetői álláshelyére
érkezett p á|y ánat ok elb írálá s a

Medgyesegybaza Varos Önkormányzatának Képviselő-testülete a 313120'1,1.(XI.14.) Kt.
haíározatával pályázatot írt ki a Shcéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ
intézményvezetői munkakör betöltésére, mely legkorábban2012. március 1-től tölthető be.
A hirdetés szövege a KSZK honlapján, a Polgármesteri Hivata| hirdetőtábláján és a város
honlapján jelent meg.
A felhívásra Dorogi Rajmund, Fekete Gabriella, Dr. Takács Sándor Péter és Vermes Rita adta
be pályázatát.

A beadott pályánatok közül Dorogi Rajmund pályázata nem felel meg a pályázati felhívásnak.
Nincs pályáaati kiírásban megJlatározott felsőfokű végzettsége, pedagógus szakvízsgája,
illetve nem rendelkezik legalább 5 éves szakmai íapaszíalattal

A másik három pályázó pályánatamegfelel apályázati előírásoknak.

A pályázatokat a közoktatási törvény rendelkezései szerint véleménye zte az óvodaszék,
iskolaszék, nevelőtestületek, alsós és felsős, valamint a szülői munkaközösségek, diák
önkormányzat, és a közalkalmazotti tanács.
A pái|lyázatokat megismerték a nemzetiségi önkormányzatok, valamint véleményezték az
érintet iníézmény fenntartó önkormány zatok polgármesterei.
A véleményezésére felkért szakmai bizottság 2012. február 6-i ülése az időjárási viszonyok
miatt elmarudt a bizottsági tagok szakmai véleményüket a benyújtott pályázatokről írásba
adták meg, melyet szintén csatolok.

I. I{ATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Onkormányzatának Képviselő-testülete Dorogi Rajmund pályázatát
érvénytelennek nyilvánítja tekintettel arua, hogy nem rendelkeznek a páIyáaati kiírásban
meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel, pedagógus szakvizsgával és 5 éves szakmai
tapasztalattal.
Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester

Holecz Andrásné munkaügyi ngyirtéző



II. HATÁR )ZATI JAVASI-A.T

Medgyesegyhaza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinevezi a Schéner Miháty
Nevelési és Oktatási Központ intézményv ezetőjének

,.....-t

2012. március 1. napjától öt év időtartamra 2017. július 31. napjáig. Havi alapilletményét
bruttó. .....,- Ft-ban, vezetői pótlékát bruttó ..,- Ft-ban állapítja
meg.

Határidő: 2012. febrlár 29.
Felelős: Ruck Márton polgármester

Holecz Andrásné munkaügyi úgyintéző

Medgyesegyháza,zllz. február 7 .
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