Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2018. október 18-ai ülésén hozott 146/2018. (X.18.) XI.ÖK
határozatával a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező (1112
Budapest, Neszmélyi út 22-24.) intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának
kiírásáról döntött. a pályázati felhívás a Kjt. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben meghatározott
előírások szerint a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, az Oktatási és
Kulturális Közlönyben, valamint a munkáltatóra vonatkozó, helyben szokásos módon jelent
meg.
A beadási határidőre a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező
intézményvezetői állásának elnyerésére 2 db pályázat érkezett Gellért Emőke Anna és Láng
Hanna pályázók részéről.
A pályáztatási eljárást a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lefolytattuk. Az érintett
intézményben a pályázati eljárás intézményi szakaszának lebonyolításához a nevelőtestület
1 elnökből és 2 tagból álló Előkészítő Bizottságot választott. Az eljárás szabályairól a
Köznevelési Csoport munkatársa készítette fel az intézményi Előkészítő bizottságot. Az
Előkészítő Bizottság a rendelkezésre bocsátott vonatkozó jogszabályok értelmében önállóan
látta el feladatát: tájékoztatta a pályázókat az intézményt érintően, szervezte és
lebonyolította a véleménynyilvánításra jogosult közösségek értekezleteit. A pályázatok
törvényességi vizsgálata megtörtént. A Pályázók figyelmét felhívtuk a köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 63/B. § d) pontja által biztosított lehetőségre, mely szerint a
Nemzeti Pedagógus Kar a pályázó kérésére szakmai ajánlást adhat a vezetői megbízással
kapcsolatos pályázati eljárás során. A döntéshozatal elősegítésének érdekében a
pályázatokat Bertók Zoltánné közoktatási szakértő véleményezte.
Gellért Emőke Hanna a pályáztatási eljárás intézményi részét követően pályázatát
visszavonta. Lemondó nyilatkozata csatolva az előterjesztés 1. számú mellékleteként.
Láng Hanna pályázata az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. A pályázó - szakmai ajánlás
tekintetében - nem kívánt élni a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63/B. § d)
pontja által biztosított lehetőséggel. A pályázatáról készült független szakértői vélemény az
előterjesztés 3. számú mellékleteként, míg a törvényességi jegyzőkönyv a 4. számú
mellékletben található.
Láng Hanna pályázatával és személyével kapcsolatos - az előterjesztésben idézett
jogszabályokban szereplő - intézményi közösségek (Nevelőtestület, Alkalmazotti közösség,
Közalkalmazotti Tanács és Szakmai Munkaközösségek), továbbá Újbuda Német
Önkormányzata, az intézmény Szülői Szervezete és a Nemzeti Pedagógus Kar
véleménynyilvánításának eredményét az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza. A
pályázati eljárás intézményi szakaszának jogszerűségét az intézményben készült
jegyzőkönyvek támasztják alá (6. számú melléklet).

A fentiek alapján, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat, a szakértői
vélemény, a véleményezésre jogosultak véleménye és a Kulturális és Köznevelési Bizottság
javaslatának ismeretében az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjen.
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