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A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Horváth Dezső, elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács
határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pont megtárgyalását. Aki a napirendi
pontot el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító
Intézményfenntartó Tárulás Társulási Tanácsa 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
8/2018. (IV. 19.) HATÁROZATA
A 2018. április 19-i ülés napirendi pontjának elfogadásáról
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Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2018. április 19-i
ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg:
1.) A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői álláshelyére
kiírt pályázat jóváhagyása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke

1. A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat
jóváhagyása
Horváth Dezső, elnök: Az anyagot mindenki megkapta. A maga részéről a pályázati kiírással
egyetért, elfogadásra javasolja. A Pályázat Bíráló Bizottság tagjaninak javasolja Papp István
alpolgármestert, Iván Katalin és Szabó Dénesné nyugdíjas pedagógusokat megválasztani.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Horváth Dezső, elnök: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a maga részéről elfogadásra
javasolja a pályázati kiírást, a bizottsági tagok megválasztásával együtt. Aki a pályázati
kiírással így egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
9/2018. (IV. 19.) HATÁROZATA
Óvodavezetői pályázatról
Kővágóörs és Kékkút községek Óvodai Nevelést Biztosító Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkaköre
betöltésére.
A pályázat tartalmát az alábbiak szerint elfogadja:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás öt évre, 2018. augusztus 01-től – 2023. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 8254 Kővágóörs, Jókai utca 54.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodavezetői feladatok ellátása. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásáért. Gyakorolja a
munkáltatói jogokat. Az irányítása alá tartozó munkavállalók száma: 3 fő.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (óvodapedagógus), pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
- Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
- Magyar állampolgárság, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai életrajza
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel (vezetési program)
- Iskolai végzettséget tanúsító oklevelek másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 8.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Éva nyújt, a 06-87/464-017-es
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
-

Postai úton, a pályázatnak a Kővágóörsi Önkormányzat címére történő megküldésével
(8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.) Kérjük a borítékra feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 5.
A Társulási Tanács a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
(6) bekezdése alapján a Kővágóörsi Napközi-otthonos Óvoda óvodavezető munkakör
betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázók meghallgatására bizottságot hoz létre.
A bizottság tagjai:
1. Papp István alpolgármester
2. Iván Katalin
3. Szabó Dénesné
A Társulási Tanács felkéri a bizottságot, hogy a pályázati határidőt követően a pályázókat
hallgassa meg, majd a meghallgatás alapján kialakított véleményét foglalja írásba és adja át a
képviselő-testület részére.
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Utasítja a Társulás elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Horváth Dezső, Társulás elnöke
Határidő: a pályázati felhívásban meghatározottak szerint

Horváth Dezső, elnök: Kérdezi, hogy kinek van a Társulás ügyével kapcsolatos közösségi
bejelenteni valója?
Mivel több észrevétel, bejelentés nem hangzott el, ezért megköszöni a részvételt mindenki
részéről és az ülést 09:20 órakor bezárja.

Kmf.

Horváth Dezső
Társulási Tanács Elnöke

Kardosné Csaba Gyöngyi
Társulási Tanács Tagja
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