SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

ELŐTERJESZTÉS
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete és Bazsi
Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június 23-án
tartandó nyilvános együttes ülésére

Tárgy: Óvodavezetői pályázat elbírálása

Tisztelt Képviselő-testületek !
Önkormányzataink közös fenntartásában működő napközi otthonos óvoda vezetőjének
megbízása - mint ismeretes - 2011. augusztus 15-én lejár, így az 1992.évi XXXIII.törvény
23.§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében, a 138/1992.(X.8.) Korm.rendelet 5.§-ában
meghatározottak alapján az óvodavezetői feladatok ellátására pályázat került kiírásra.
A pályázat benyújtásának határideje 2011. május 6-án lejárt, mely időpontig két pályázat
érkezett, azonban időközben az egyik pályázó pályázatát visszavonta.
Varga Mónika pályázata érvényes, mivel a pályázati feltételeknek megfelel.
A 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 12.§ (5) bekezdése alapján a körjegyző a pályázat
elbírálásra előkészítése érdekében a fenti pályázatot véleményezésre átadta.
A Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete, alkalmazotti közössége, valamint a szülói
szervezet Varga Mónika pályázatát támogatta.
Fentiekre is figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy szíveskedjenek az
előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Sümegprága, 2011. június 15.

Csőbör Károly sk.
polgármester

Az előterjesztést készítette: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző
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Bazsi Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének
…./2011. (VI. 23.) h a t á r o z a t a

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, figyelemmel a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (2) bekezdésében
foglaltakra és a társulási megállapodás II./1. pontjában biztosított véleményezési jogát
gyakorolva egyetért:
- Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületével közös fenntartásban lévő
Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága (8351 Sümegprága, Rákóczi u. 38. ) intézménnyel
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló
Varga Mónika 8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 46. szám alatti lakos óvodapedagógus
részére 2011. augusztus 16-tól 2016. augusztus 15-ig terjedő időtartamra – 5 nevelési
évre - magasabb vezetői megbízás adásával;.
- a magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy nevezett
a kinevezés szerinti
(óvodapedagógus) munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő
feladatait;
-Varga Mónika havi bruttó illetményének a Kjt. szerinti besorolása alapján, e jogszabályban
meghatározott garantált illetménnyel azonos összegben történő megállapításával;
- az óvodavezetői megbízás időtartamára a Kjt. 70. § (1) bekezdése értelmében magasabb
vezetői pótlék biztosításával a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, melynek mértéke
a pótlékalap 200 %-a.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal
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Sümegprága Települési Önkormányzat
Képviselő-testületének

…./2011. (VI. 23.) h a t á r o z a t a

Sümegprága
Települési
Önkormányzat
Képviselő-testülete,
figyelemmel
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. §
(2) bekezdésében foglaltakra – Bazsi Község Önkormányzatának Képviselő-testületével
egyetértésben, a közös fenntartásban álló – Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága (8351
Sümegprága, Rákóczi u. 38. ) intézménnyel határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban álló
Varga Mónika 8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 46. szám alatti lakos óvodapedagógus
részére 2011. augusztus 16-tól 2016. augusztus 15-ig terjedő időtartamra – 5 nevelési
évre - magasabb vezetői megbízást ad.
a kinevezés szerinti
A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy nevezett
(óvodapedagógus) munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő
feladatait.
A Képviselő-testület
a) Varga Mónika havi bruttó illetményét a Kjt. Szerinti besorolása alapján, e
jogszabályban meghatározott garantált illetménnyel azonos összegben állapítja meg;
b) az óvodavezetői megbízás időtartamára a Kjt. 70. § (1) bekezdése értelmében
magasabb vezetői pótlékot biztosít a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján,
melynek mértéke a pótlékalap 200 %-a.
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: 2011. augusztus 15.

