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ellátásával

Tisztelt Képviselő-testület!
A T. Képviselő-testület a 2012. május 17-ei ülésén bírálta el a Napfény Óvoda óvodavezetői
feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázatot.
A 238/2012. (V.17.) számú határozatával a Napfény Óvoda óvodavezetői feladatinak
ellátására vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánította és az óvodavetői feladatok
ellátására a magasabb vezetői pályázatot ismételten kiírta.
A pályázati felhívás 2012. július 13-án az Oktatási és Kulturális Közlönyben, 2012. július 16án a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán megjelent.
A fenti döntés értelmében a pályázat benyújtásának határideje 2012. augusztus 15. napja volt,
mely határnapig egyetlen pályázat sem érkezett a Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak
ellátására.
Az óvodavezetői feladatokat 2012. június 13. napjával kezdődően az SZMSZ-ben
meghatározott helyettesítési rendben foglaltaknak megfelelően az óvodavezető-helyettes látja
el, melyet a Képviselő-testület a 95/2012. (II. 16.) számú határozatával jóváhagyott.
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdése értelmében, ha az
intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, vagy az
intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt
megszűnt, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás eredményes
befejezéséig, de legfeljebb egy évig a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni, az e paragrafus (14) bekezdésében
meghatározottak alkalmazásával.
Az 5. § (14) bekezdésében foglaltak szerint, ha a nevelési-oktatási intézményben az
intézményvezetői megbízás utolsó napja nem július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra
esne, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, ha a (2)
bekezdésben meghatározottak alapján a határidő egyébként ennél az időpontnál korábban
vagy későbben járna le.
Mindezek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a Napfény Óvoda óvodavezetői
feladatainak ellátásra kiírt magasabb vezetői pályázatot nyilvánítsa érvénytelennek. Továbbá
javaslom, hogy az eddig lefolytatott két eredménytelen pályázatra figyelemmel a Napfény
Óvoda óvodavezetői álláshelyére újabb magasabb vezetői pályázatot ne írjon ki, valamint
2013. március 15. napjáig dolgozza ki az intézmény vezetésére vonatkozó javaslatát. Az
intézmény vezetése megoldott, a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében az
óvodavezetői feladatokat az óvodavezető-helyettes 2013. augusztus 15. napjáig elláthatja.
Fentiekre tekintettel javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést tárgyalja meg
és a határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2012. szeptember 26.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat:
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Napfény Óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó magasabb vezetői
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy 2012. augusztus 15-éig, a
pályázat benyújtásának határnapjáig egyetlen pályázat sem érkezett.
Határidő: 2012. október 04.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a Napfény Óvoda óvodavezetői feladatait továbbra is az SZMSZben meghatározott helyettesítési rendben foglaltaknak megfelelően az óvodavezetőhelyettes látja el, az intézményvezetői feladatellátás rendezéséig, de legfeljebb 2013.
augusztus 15. napjáig.
Határidő: 2013. március 15.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester

