III-9.
Készítette: dr. Kormányos László jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 24-i ülésére
Tárgy: Döntéshozatal a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda intézményvezetőjének
megbízatása ügyében
Tisztelt Képviselő-testület!
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 26. napján tartott
ülésén az alábbi határozatot hozta:
„37/2013. (II. 26.) Kt. határozat:
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett pályázatot
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, megbízza a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda
intézményvezetőjének
Varga Jánosnét
2013. március 1. napjától öt év időtartamra 2018. július 31. napjáig. Havi alapilletményét
bruttó 177.200,- Ft-ban, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítését 23.000,- Ft-ban
(2013. június 15-ig), vezetői pótlékát 100.000,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Ruck Márton polgármester
Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző
Határidő: értelem szerint”
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó rendelkezései – különös
tekintettel a 67. § (7) bekezdésére – az alábbiak:

„38. A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei
67. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
a)382 az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
- a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában
az e törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben
szerzett szakképzettség,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c)383 legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

d) 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.
(1a)384 Az (1) bekezdés c) pontja szerinti óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai
gyakorlat megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói
megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni.
(2)385 Nem lehet a köznevelési intézmény vezetője a köznevelési intézmény fenntartója,
továbbá a köznevelési intézmény fenntartójánál vezető állású munkavállaló vagy vezetői
megbízással rendelkező köztisztviselő, közalkalmazott. Ha a köznevelési intézmény
fenntartója a nemzetiségi önkormányzat vagy az óvoda fenntartója a települési önkormányzat,
ez a korlátozás nem vonatkozik a fenntartói jogot gyakorló képviselő-testület tagjaira. Az
egyházi és magánintézmények esetében ez a korlátozás nem vonatkozik a fenntartói jogot
gyakorló testület tagjaira.
(3)386 Ha a nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás
kizárólag nemzetiségi nyelven folyik, vagy a tanulók több mint fele kétnyelvű nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban vesz részt, intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a 3.
mellékletben meghatározottak szerint a nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésbenoktatásban pedagógus-munkakört tölthet be. Azonos feltételek esetén előnyben kell
részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
(4)387 A kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó
nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki az (1)
bekezdésben meghatározott feltételek mellett felsőfokú végzettséggel és a gyermekek, tanulók
sajátos nevelési igényének típusa és súlyossága szerinti gyógypedagógusi, gyógypedagógiai
tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus,
konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) szakképzettséggel rendelkezik.
(5)388 Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű tanárképzés,
szakgimnázium vezetésével megbízható az is, aki a képzés szakirányának megfelelő
mesterképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik.
(6) Többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az
intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges
feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike mesterfokozatot ír elő, az
intézményvezetői megbízáshoz erre van szükség.
(7)389 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.
(8) Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a
vezetési programmal kapcsolatosan - e törvény alapján véleményezésre jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye
közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a
helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

(9) A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységben vezetői megbízást az
kaphat, aki rendelkezik az azonos feladatot ellátó önálló intézmény vezetői megbízásához
szükséges feltételekkel. A nyilvános pályázatra vonatkozó rendelkezéseket az e bekezdésben
szabályozott vezetői megbízás esetén is alkalmazni kell.”
Tekintettel arra, hogy Varga Jánosné intézményvezető megbízatása 2018. július 31. napjával
lejár, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntéshozatalra.
„A” HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2018. augusztus 1-től megüresedő
intézményvezetői álláshelyére nyilvános pályázatot kíván kiírni.
A képviselő-testület felkéri dr. Kormányos László jegyzőt a pályázat kiírásával kapcsolatos
teendők ellátására.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Határidő: értelem szerint
„B” HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2018. augusztus 1-től megüresedő
intézményvezetői álláshelyére – a nevelőtestület egyetértése esetén – a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése alapján nem kíván nyilvános pályázatot
kiírni. A képviselő-testület felkéri Varga Jánosné intézményvezetőt, hogy az intézmény
további vezetésére vonatkozó szakmai programját nyújtsa be a képviselő-testület részére
legkésőbb 2018. június 15. napjáig.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Varga Jánosné intézményvezető
Határidő: értelem szerint

Medgyesegyháza, 2018. április 20.
dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester
Ellenjegyezte:
dr. Kormányos László s.k.
jegyző

