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16.

a HétszínvirágNapkiizi Otthonos óvoda vezetői pá./lyázatának elbíľá.

|ásńra

A

napirendet nyílt tilésen kell targyalni, ahatźrozat e|fogadásźlhoz minősített szavazattobbség szĹikséges.
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Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi
Hatźtt ozati jav as|at a bízottság' számára:

A

Városgazdálkodási és PénziiKvi Bizottság/F{umánszolgáltatĺási
testiiletnek az elóterjesztés megtárgy a|ásźú.

Bizottság javasolja a Képviselő-

Tisztelt Képviselő.testiilet!

I. Előzmény

A Képviselő-testĹilet a305l20l3. (V[. |7.) számíhatźrozatában úgy döntött, hogy pá|yźzatot
ír ki a HétszínvítágNapkĺizi otthonos ovoda (1081 Budapest, Kun u. 3.) óvodavezetői beosztásfua.

II. A beteľjesztés ĺndoka
A fent hivatkozott képviselő-testiileti dĺjntés7. pontjában a képviselő-testület fęlkéľtea polgármesteľt, hogy a k,lírt pá|yázat elbírálásaľa vonatkoző javas|atot teľjessze be a Képviselőtestrilęt 2013. októberi 2" rendes ülésére.
III. Tényállási adatok
A Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda (1081 Budapest, Kun u. 3.) vezetői álláshelyére
Husvéth Lauľa, az Önkoľmányzat fenntartásában lévő Várunk RáđNapkĺizi otthonos ovoda
(1086 Budapest, Csobánc u. 5.) jelen|egivezetó-helyettese nyújtottabepá|yázatát (melléklet).
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Husvéth Laura az elmúlt 11 évben kerületi óvodáinkban dolgozott óvodapedagógusként, 3
éve pedig a vęzető-helyettesi fęladatokat is ellátja a jelenlegi munkahelyén. A páIyaző páIyázata érv énye s, me gfel e| a p źůyźnati ki írásban fo glaltaknak.
A pá|yazati kiírás szerint a megbízás feltétele a fęlsőfokri óvodapedagógusi végzettségés
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett íntézméĺyvezetőiszakképzettség,
legalább ĺ!t év pedagógus-munkakörben szerzeff. szakmai gyakorlat. A pá|yázatnak tarta|mazrria kęllętt a pá|yźnő szalĺrrai tirréletľajzát, a vezetői pľogľarrrját és a szakrrrai lrelyzetelelrrzésére épülő fejlesztési elképzeléseit. További elvaľás volt, hogy apáIyazatban kiemelten jelenjen
meg a kerület jellegéhez ígazodő pedagógiai koncepció és az intézmény menedzselésére irányuló vęzetői elképzelés.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény előíľásai alapjtnaz ővođavezetóimegbízásával

összę-

fiiggő döntéshez beszereztiik az iĺltézményalka|mazotti köz<jssége és a szülői szervezet vé|eményét.A Hétszínvirág Napkĺizi otthonos ovoda nevelőtęsttilętę 2013. szeptember 26. ĺapján megtartott éľtekezleténkialakította véleményétapźiyáző intézményvezetésérevonatkozó
pľogramjríľól, fejlesztési elképzeléseiľől(továbbiakban: vezetői programjaĺól). A véleményezésre jogosultak (alkalmazottí közösség, szülői szervezet) egyöntetrĺen támogatjifü Husvéth
Lautapá|yaző vezetoi megbízását. Kiemelték elhivatottságát, sokoldalú szakmai felkészültségét, taĺsintézménybenóvodavezető-helyetteskéĺt szerzett tapaszta|atát, helyismeretét, megnyerő személyiségétés vezetőí ráteľmettségét. Támogatjfü elképzeléseit, mely szerint vezetoi
tevékenységétaz óvodában eddig kialakult színvonalas, gyermekközponfu nevelői munkaľa
kívánja építeni,az ővoda hagyomĺányainak folytatásával. Husvéth Lautavezetői programjáľól,
illetve vezetoí megbízźsźtróla nevelőtestület és alkalmazotti köz<ĺsség véleménynyilvanításának eredménye:
szavazasta
jogosult

leadott
szavazatok

ervenyes
szavazat

érvénýelen támogatta
szavazaÍ.

nem támogaÍta

szétma

nevelőtestĺilet
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A

Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda aIapítő okirata szerint cigány nemzetiségi óvodai
nevelésben közremfüödő
iĺtézméĺy,ezért anemzęti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint az intézményvezetői megbízáshoz megkéľtfüa települési ľoma nemzetiségi önkormányzat egyetéľtését.A Józsefüiĺľosi Roma onkoľmrányzat egyetértHusvéth Lautavezetoi
megbízásźxaI.

A Képviselő-testiilet

és Szeľvei Szervezętí és Mfüodési SzabáIyzatárőI szóló rende|et szabáIyozása a|apján az értékelóbizottság fe|adatát a Humĺĺnszolgáltatási Bizottság |étja eI. A páIyaző személyes meghallgatását kĺjvętően aZ ÉnékelőBizottság 2Ot3. október 14-i ülésén
kialakította véleményétés 22012013. (X.14.) sz.hatátozatában egyhangú 1l igen szavazatta|
úgy ítéltemeg, hogy a pá|yáző alkalmas a magasabb vezetői állás betöltésére, ez a|apjźn a
pá|yázatotérvényesnekéseľedményesnektartot{a.

Husvéth Laura nyilatkozott arról, hogy hozzájźru| személyes adatai kezeléséheza pá|yázati
eljaľással összefüggésben, a pá|yáző kérte a vezetői megbízássalkapcsolatos eljaľás nyílt ülés
keretében történő targyalását (melléklet).

Iv. A diintés tartalmának részletes ismertetése

Javaslom a Képviselő-testĹiletnek, hogy Husvéth LautapáIyázőnak adjon vezetői megbízást a
Hétszínvirág Napkĺizi otthonos óvodában a2013. november 01. _ 2018. július 31. közötti
idősza]<ľa.

V. A dłĺntéscélja, pénzügyi hatása

A

döntés célja, hogy a Hétszínvirág Napkĺizi otthonos ovoda vezetői pá|ytnatźnak eIbírá|áA magasabb vezesával, 5 évre szóló óvodavezetőimegbízásrakeľüljön sor azĺĺtézményben.
rendelkezésľe
intézméĺy
költségvetésében
pénzugyí
me|y
az
feđezetętigényel,
toí megbizás
á|L.

VI. Jogszabályĺ köľnyezet ĺsmertetése
A nemzeti kĺjznevęlésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. $ (4) bekezdése szerint a fenntaľtó
a köznevelési intézméĺyvezetőjének megbízźsáva|összefüggő döntése előtt beszęrzi az intézméĺyia|kalmazotti közösség és szülői szervezet véleményét.A 84. $ (9) c) pontja szerint,

amennyiben a nevelési-oktatási íntézménya|apítő okirata szeľint nemzetiségi óvodai nevelésben kĺjzreműködik, tĺgy avezetói megbízással összefüggő döntéshez be kell szerezni a települési nemzetiségi önkormány zat e gy etértését.

A közalkalmazottakjogállásaľól szóló |992. évi x)oilIl. toľvény (Kjt.) 20lA $ (6) szerint

a
magasabb vezetói beosztásra kiíÍtpźLlyázatesetén apá|yazőt apáIyázatihatźxiđ(5|ejáĺteń. követő huszonegy napon bęlül a kinevezési, megbizásijogkör gyakorlója által létľehozottLegalább
haľomtagú, a betöltendő munkakĺjr feladatait érintően szakéľtelemmel ľendelkezó bizottság
(éľtékelőbizottság) hallgatj a meg.

A Képviselő-testiilet hatáskörét

NkĹ 83.

$ (2) bekezdés f) pontja írja elo, miszerint a fenntartó megbizza a k<jzoktatásí íntézményvezetőjét és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,
az

valamint a Kjt. 20lA $ (6) bekezdése íľjaelő, miszerint a kinevezésí, megbízásíjogkĺlrgyakoľlója abizotĺság írásba foglalt véleményétmérlegelve apáIyźtzatihatźndő |ejártftkoveto a)
hatvan napon belül, vagy b) első ülésén, ha e jogot testiilet gyakorolja, dönt akoza|kalmazotĺi
j ogvi szony létesítéséről,illetve a v ęzetoi megbízásról.

Kéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Ha.rÁnoz.ł,Tl JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
vęzetői megbizást ad Husvéth Lauľa részéręa HétszíĺviľágNapközi otthonos óvoda
(1081 Budapest, Kun u. 3.) intézményben 2013. november 01. _ 2018. július 31. közötti
idoszalľľa. A besorolás alapjául szo|gáIo fokozat: Pedagĺógus I., ťlzetésikategőia: 5. az
a|ábbi illetménnvel:

Garantált illetm

énv : fői skolai illetményal ap I 40oÁ-a

Illetménvpĺótlékok:
- intézménwezetői pótlék: főiskolai illetményalap 40 Yo-a
Illetménypótlék összesen:
Keľeset tisszesen:

Felelős:

216.502 Ft
61.858 Ft
61.858 Fr
278.360 Fr

polgiírmester

Hatáľidő: 2013. októbeľ 31.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezetiegység: JegyzőiKabinet, Humánszolgáltatási Ügyo sńźiy Humánkapcsolati Iroda
Budapest, 2013. októbeľ 04.
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