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Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!

2019. július 31-ével lejár a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten (a továbbiakban: Óvoda)
vezetőjének határozott idejű megbízása (magasabb vezetői megbízás). Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének 378/2018. (XII. 14.) határozata alapján a jegyző
meghirdette a vezetői beosztást.
A pályázati felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján és a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu) 2019. február
15-én, az Oktatási és Kulturális Közlöny internetes oldalán (http://okk.kozlonyok.hu) 2019.
február 18-án jelent meg. A beadási határidő 2019. március 29-e volt.
A pályázati eljárási folyamat a közgyűlés által elfogadott ütemterv alapján, a jogszabályi
előírások szerint zajlott.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (3)-(4)
bekezdése alapján az intézményvezető megbízásával kapcsolatos döntése előtt a fenntartó
köteles beszerezni az intézmény alkalmazotti közösségén kívül az óvodaszék és a szülői
szervezet, valamint az érintett települési nemzetiségi önkormányzat véleményét. Az Nkt. 84.
§ (9) bekezdése alapján a települési önkormányzat az alapító okirata szerint nemzetiségi
óvodai nevelésben közreműködő nevelési-oktatási intézmény vezetőjének megbízásával
összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi
önkormányzat egyetértését.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189. §-a szerint az alkalmazotti közösség abban a
kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetői megbízását. A nevelőtestület az
alkalmazotti közösség értekezletét megelőzően alakítja ki véleményét a pályázó által
benyújtott vezetési programról.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése alapján lehetővé kell tenni, hogy a vezetési
programról véleményt nyilváníthasson a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve, ezért
a pályázatot megküldtük a területi szervezet elnökének is.
Az óvodavezetői megbízásra Sebestyén Györgyi, az intézmény jelenlegi vezetője adott be
pályázatot.
A 2019. április 4-én készült bontási jegyzőkönyv szerint pályázata a benyújtásra nyitva álló
határidőn belül érkezett és megfelel a pályázati kiírásnak.
A véleményezésre jogosultak közül a nevelőtestület és a szülői szervezet támogatják a
pályázót, a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács nem élt a véleményezés lehetőségével.
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A Nemzeti Pedagógus Kar területi elnöke szerint a pályázat az általuk vizsgált minden
szempontnak megfelel.
A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség a 2019. május 6-án tartott rendkívüli értekezleten
nyilvánított véleményt.

A nevelőtestületi szavazás eredménye a vezetési programról:
Sebestyén Györgyi
Szavazók száma
Érvényes szavazatok száma
Támogatja
Nem támogatja
Tartózkodik

23
23
21
2
-

Az alkalmazotti szavazás eredménye a pályázó vezetői megbízásáról:
Sebestyén Györgyi
Szavazók száma
Érvényes szavazatok száma
Támogatja
Nem támogatja
Tartózkodik

37
37
29
8
-

(A pályázat, a vélemények és a jegyzőkönyv megtekinthetőek a Humán Osztályon.)
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. május 27-i ülésén elfogadott 23/2019.
(V. 27.) határozatával egyetértését adta Sebestyén Györgyi 2019. augusztus 1-jétől történő
óvodavezetői megbízásához a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten vezetőjeként.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2019. június 4.

Ács Rezső
polgármester
2
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ...../2019. (VII. ….) határozata
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten magasabb vezetői (intézményvezető)
megbízásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, valamint a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése és 83. §-a alapján
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten magasabb vezetői (intézményvezető)
feladatának ellátásával 2019. augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig
Sebestyén Györgyit
bízza meg;
Határidő: 2019. július 4.
Felelős: Ács Rezső polgármester

2.

az intézményvezető havi illetményét a határozat melléklete szerint állapítja meg;
Határidő: 2019. július 4.
Felelős: Ács Rezső polgármester

3.

felhívja a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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../2019. (VII. ….) határozat melléklete

Sebestyén Györgyi havi illetménye
2019. augusztus 1-től:

Garantált illetmény (illetményalap1 185 %-a2):

337.995,- Ft

Illetménypótlékok:
- intézményvezetői pótlék3 (illetményalap 60 %-a):
Illetménypótlékok összesen:

109.620,- Ft
109.620,- Ft

Járandóságok összesen:

447.615,- Ft

1

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 65. § (2) bekezdése szerint: az
illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap száznyolcvan százaléka,
azaz 182.700,- Ft (a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 62. §-a alapján
a vetítési alap 101.500,- Ft)
2
Nkt. 7. melléklete szerint besorolása: 11. kategória, Pedagógus II. fokozat
3
Nkt. 8. melléklete alapján az intézményvezetői pótlék: az illetményalap 40-80 %-a)
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