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Sorszám: Vj
Tárgy: Szakszolgálati főigazgatói pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Siklósi István polgármester

Készítette: Zolnai Magdolna
Véleményező ligyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Bizottság:
Tervezett Fiatározat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi és nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. október 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület

A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete pályázatot írt ki a Békés

Megyei Pedagógiai Szakszolgálatának főigazgatói beosztására. Kettő érvényes pályázat

érkezett. A főigazgatói megbízásra vonatkozó döntés előtt ki kell kérni az intézmény

székhelye szeinrt illetékes, vagy az intézményt működtető települési önkormányzatot, hogy

támogatja-e a pályázó vezetői megbízását.

A véleményt 30 napon belül meg kell küldeni., mivel a nevelési-oktatási intézmények

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIIL31.) EMMI

rendelet 189. -ának (6) bekezdése alapján a véleményalkotásra megállapított határidő

j ogvesztő.

A pályázatok a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet mindkét pályázat elfogadására, a pályázók támogatására,

mivel a pályázatok alapján mindkét pályázó alkalmas a Szakszolgálati intézményvezetői állás

betöltésére.

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó

Központ Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálatának főigazgatói beosztására beadott kettő

érvényes pályázatot támogatja, és mindkét pályázót alkalmasnak tartja a Pedagógiai

Szakszolgálat főigazgatói beosztására.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: Intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2013. október 22..

Zolnai Magd9lna
titkársági referens
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Mezőberény Város Önkormányzata
Siklósi István
Polgármester Ur részére

Mezőberény
Kossuth tér 1.
5650
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Taigy szakszolgalati oigazgatoi palyazatok velemenyeztetese °g3

Tisztelt Polgármester Ur!

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálatának főigazgatói

beosztására pályázat került kiírásra. Kettő érvényes pályázat érkezett, melyet rnellékelten megküldünk

Onnek.

Véleményezők köre:

• előkészítő bizottságok (nevelőtestület: alkalmazotti közösség),

• tankerületi igazgató,

• az intézmény székhelye szerint illetékes Vagy az intézményt működtető települési

önkormányzat,

A főigazgatói megbízásra vonatkozó döntés előtt ki kell kérni a működtető önkormányzat véleményét,

hogy támogatja-e a pályázó vezetői megbízását.

Ennek megfelelően tisztelettel kérjük. hogy a pályázatok kézhezvételétől számított 30 napon belül a

főigazgatói beosztásra benyújtott pályázatokra vonatkozóan kialakított véleményt szíveskedjen

megküldeni részünkre.

Külön felhívom szíves fgyelrnét, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189. -ának (6) bekezdése

alapján a véleményalkotásra megállapított határidő jogvesztő.

Békéscsaba, 2013. október 18.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Békésesabai Tankerülete
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Czegéiy Gyu1a
tankerületi igazgató


