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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2015. február 23. napi nyílt

ülésére

Tisztelt Képviselő-testület.!

Kissné Wagner Mária Mezőberény Város Óvodai Intézményének óvodavezetője I. / 483 / 2015.
iktatószámú, 2015. január 30. napon beadott kérelmében benyújtotta lemondását óvodavezetői
beosztásáról, valamint kérte közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel való
megszüntetését 2015. március 31. nappal. Kissné Wagner Mária nyilatkozott továbbá arról, hogy
kéri Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testületét lemondásának zárt ülés keretében való
megtárgyalására.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 250/2014 (VI.30). sz. határozatában Kissné
Wagner Máiát határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát megtartva megbízta a Mezőberény
Város Ovodai Intézménye óvodavezető beosztás (magasabb vezető) ellátásával 2014.07.01.
napjától 2019. 06.30. napjáig terjedő időtartamra.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban Kjt.) 23.* (4)
bekezdése szerint a magasabb vezető Írásban lemondhat a vezetői beosztásáról, ebben az esetben a
lemondási idő két hónap, melynek letelte után a közalkalmazottat a kinevezés szerinti
munkakörében kell foglalkoztatni. Kissné Wagner Mária a közalkalmazottijogviszonyát a Kjt. 25.’
(2) bekezdés a) pont rendelkezése szerint, közös megegyezéssel kívánja megszüntetni. A
munkáltatói jogkör gyakorlója és a közalkalmazott megegyezésétől mggően a közös megegyezéses
rnegsiüntetés lehet azonnali, de történhet későbbi időpontban is.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet 24.* (1) bekezdése szerint, ha az intézményvezetői feladatok ellátására szóló
megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével
kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői beosztás ellátására
szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A köznevelési intézmény
vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül - e bekezdésben foglaltak
szerint - legfeljebb egy évig láthatók cl a 22. (2) bekezdésében meghatározottak
figyelembevételével, tehát a megbízás időtartamának vége adott év július 1. és augusztus 15. napok
közé kell, hogy essen. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 24.* (3) bekezdése rendelkezik arról
is, hogy a fent említett vezetői megbízás esetében a vezetői megbízáshoz be kell szerezni a helyi



nemzetiségi önkormányzat egyetértését, ha a köznevelési intézmény a nemzetiségi nevelés-
oktatásban részt vevő intézmény.

Siklósi István polgármester Kovács Annamária óvodapedagógust javasolja megbízott
óvodavezetőnek, nevezett ugyanis rendelkezik az intézményvezetői megbízáshoz szükséges
feltételekkel.

Mivel a jogszabály értelmében a megbízás legfeljebb a tevékenység megkezdésétől követő évre
szólhat, célszerű lenne az óvodavezetői pályázatot a Képviselő-testület döntését követően azonnal
meghirdetni, hogy a pályázatot esetlegesen elnyerő pályázó kinevezése 2015. július 01. nappal
megtörténjen.

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Ovodai Intézménye
óvodavezetői feladatainak ellátására — a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 24. (1)
bekezdése értelmében —megbízást ad Kovács Annamária részére 2015. április Ül. naptól 2015.
június 30. napig terjedő időtartamra.
A Képviselő-testület Kovács Annamária illetményét — pótlékokkal együtt — összesen havi
314.900,-Ft-ban (Háromszáztizennégyezer kilencszáz forintban) állapítja meg a következő
részletezés szerint:
- alapilletmény (2011. évi CXC. tv. szerinti Pedagógus I./ 7. kategória)
- magasabb vezetői pótlék (az illetményalap 40%-a)
- illetmény kerekítve
Osszesen:
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Ovodai Intézménye
intézményvezetői állására a 2011. évi CXC. tv. 67. rendelkezéseinek megfelelően a következők
szerint Írja ki a pályázatot:
A pályázatot meghirdető szerv Mezőberény Város

Képviselő -testülete
Képviseli Sikló si István polgármester
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
www. mezobereny.hu
Mezőberény Város Ovodai Intézménye
5650 Mezőberény, Liget tér 5.
Intézményvezető (magasabb Vezető)
5 év, kezdő napja 2015. 07.01, zárónapja
2020. 06.30.
Felsőfokú óvodapedagógus diploma,
pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség
Ot év óvodapedagógus szakmai gyakorlat
A Vezetői megbízásnál előnyt jelent a
szlovák nyelv alapfokú szintű, nyelvvizsga
bizonyítvánnyal igazolt ismerete, valamint az
óvodavezetői. óvodavezető-helyettesi
szakmai gyakorlat

248.624.- Ft
66.300.-Ft

3 14.900.- Ft
314.900.-Ft

Önkormányzati

A meghirdetett munkahely megnevezése

A meghirdetett murikakör megnevezése
Az intézményvezetői megbízás időtartama

Szükséges végzettségek

Szakmai gyakorlat
Előnyfeltételek



A vezetői beosztással járó lényeges feladatok A Mezőberény Város Óvodai Intézménye
intézményvezetői feladatainak az ellátása a
hatályos jogszabályi előírások és szakmai

elvárások szerint

A pályázattal együtt benyújtandó iratok Iskolai végzettségeket igazoló iratok

másolatai, 3 hónapnál nem régebbi eredeti

erkölcsi bizonyítvány. A pályázathoz csatolni

kell a szakmai önéletrajzot és a

helyzetelemzésre épülő vezetői programot is.
A pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy
a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással

összefüggésben szükséges kezeléséhez

hozzájárul.
A Képviselő-testület a pályázattal

kötelezően benyújtandó iratok

tekintetében hiánypótlásra nem ad

lehetőséget.

A palyazat benyujtasanak feltetelei A palyazatokat egy peldanyban, irasban, zart

borítékban kell beküldeni az alábbi címre:

Polgármesteri Hivatal 5650 Mezőberény

Kossuth ter 1 „Ovodavezetoi palyazat”
felirattal, valamint a pályázati

adatbázisban szereplő azonosítószám
feltuntetesevel A vezetol programot CD

mellékleten is csatolni kell.

A pályázat benyújtásának határideje A pályázati kiírás Közigazgatási és

Igazságügyi Hivatal honlapjári

(www.kozigallas.hu) való megjelenésétől

számított 30 nap

A pályázat elbírálásának határideje 2015. június (Mezőberény Város

Önkormányzati Képviselő-testületének soron

következő ülésén)
A képviselő testület fenntartja a jogot,

hogy a pályázati eljárást

eredménytelennek minősítse.

Juttatások A 2011. évi CXC. tv., valamint a
326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet
vonatkozó előírásai alapján

További felvilágosítást ad Siklósi István polgármester
Tel.: 661515-500

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értelem szerint

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozatok

meghozatalára.

Mezőberény, 2015. február 9.
)

Kohári Beáta
Humánpolitikai ügyintéző



Nyilatkozat

AuIírott, Kovács Annamária (Békés,i972.O926, Stibán Anna)

nyitatkozom arrót, hogy amennyiben Mezőberénv Város

KépviseIőtestüete ideig’enesen meghz a Mezőbeénv Város

Óvodai ntézményének óvodavezetői feadatanak eUátásáva,

úgy azt váflatom.

Mezőberény, 2015. február 12.

‚

Tisztetettel: Kovács Annamária


