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Készült:  A Képviselő-testület 2012. június 26-i ülésére 
 
Tárgy: Óvodavezetői állásra érkezett pályázat elbírálása 
 
Előterjesztő:  Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Mell: pályázat + véleményezési dokumentáció 
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   minősített többség        
 
Véleményezi: 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság        
                                     
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság     
 
 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda intézményvezetıjének intézményvezetı megbízatása 
2012. július 31-én lejár, ezért került sor a képviselı-testület részérıl a pályázat kiírására. 
 
Az intézményvezetıi  pályázat a vonatkozó jogszabályok alapján megjelent az Oktatási és 
Kulturális Közlönyben és  a KSZK honlapján, de közzétettük a település honlapján és az 
Alsónémedi Hírmondóban is. 
A benyújtási határidı  2012. április 10-e volt , tehát személyesen 2012. április 10-én 16 
órakor, ill. postai úton 2012. április 10-i feladási dátummal lehetett érvényesen pályázni. 
 
Mindezek alapján és a törvényes határidın belül l db pályázat érkezett. 
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A pályázó :  Szabó Éva 2351 Alsónémedi, Garay utca 17. szám alatti lakos – jelenlegi 
intézményvezetı-helyettes. 
 
A pályázatot áttekintettem, a beadott pályázati dokumentáció hiánytalan, megfelel a pályázati 
kiírásnak. 
 
Mindezek alapján a pályázatot 2012. április 23-án átadtam a 3 fıs   Elıkészítı Bizottság  
részére, amely feladata, hogy a közoktatási törvény és végrehajtási rendelete alapján az 
intézményben biztosítsa a véleményezésre jogosult szervek véleményeztetési eljárásának 
törvényes lefolytatását és az errıl szóló jegyzıkönyvek megküldését. 
Az Elıkészítı Bizottságnak minimum 30 napot kell biztosítani arra, hogy  a pályázattal 
kapcsolatos véleményezési eljárást lefolytassa, ill. az alkalmazotti és  nevelıtestületi 
értekezletet megszervezze és lebonyolítsa. 
Ennek megfelelıen:  

� a nevelıtestület, 
� az alkalmazotti közösség, 
� munkaközösség, 
� szülıi munkaközösség, 
 

a pályázatokat megismerték és azt  véleményezték. 

A pályázót valamennyi szervezet támogatja, alkalmasnak ítélték a továbbiakban is a vezetıi 
feladat ellátására. 
A véleményeztetésrıl készült jegyzıkönyveket – a pályázattal együtt – teljes terjedelmükben 
csatoljuk az elıterjesztéshez. 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 

A vezetıi állás tekintetében a képviselı-testület titkos szavazással, minısített többséggel dönt. 
 
A szavazás eredményérıl készült jegyzıkönyvi rögzítésén felül szükséges egy alakszerő 
határozat meghozatala is, melyben a kinevezés tényét, a megbízás idıtartamát, valamint a 
kinevezett személy illetmény besorolását is rögzíteni szükséges. 
Pozitív döntés esetén a határozati javaslat az ülésen kerül kiosztásra. 
 
Ennyiben kívántam Önöket az elızetes eljárásról tájékoztatni. 
 

Alsónémedi, 2012.június 10. 

      Tisztelettel: 

          Dr. Percze Tünde 
Jegyzı 
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