Hejőbába Község Polgármesterétől

Előterjesztés
a képviselő testület 2018. május 29. napi ülésének 3. napirendjéhez

Tisztelt Képviselő Testület!
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2013. (VIII. 14.) határozatával
Kóródiné Iván Évát kinevezte 5 éves időtartamra a Hejőbábai Mesevár Óvoda
intézményvezetőjének, kinevezése 2018. augusztus 13. napjáig tart. A kinevezés magasabb
vezetői megbízásnak minősül. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §
(7) bekezdésében foglaltak alapján ismételt intézményvezetői megbízás adható és a nyilvános
pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a
nevelőtestület egyetért. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés előírása alapján
a határozott idő lejártát követően pályázat kiírása nélkül magasabb vezetői megbízás adható,
ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért.
Kóródiné Iván Éva kimagasló szakmai teljesítményt nyújtva vezette a Hejőbábai Mesevár
Óvodát az elmúlt 5 évben és előtte is. Munkáját a képviselő testület, a nevelőtestület és a
szülők is elismerik.
Hejőbába Községi Önkormányzat, mint fenntartó képviseletében eljárva megkerestem Tóthné
Marada Csilla óvodavezető-helyettest, hogy a jogszabályi előírások alapján a nevelőtestület
összehívásával kérje ki Kóródiné Iván Éva ismételt intézményvezetői megbízásával
kapcsolatban a nevelőtestület véleményét. A nevelőtestület nevében az óvodavezető-helyettes
megküldte a testület értekezletéről készült jegyzőkönyvet. A nevelőtestület Kóródiné Iván
Éva óvodavezető további megbízását egyöntetűen, ellenszavazat nélkül támogatták.
Kérem a képviselő testületet, hogy a fentiek alapján Kóródiné Iván Éva magasabb vezetői
megbízását óvodavezetőként a Hejőbábai Mesevár Óvoda vezetésére újabb 5 évre nyilvános
pályázat kiírása nélkül támogassa.
Hejőbába, 2018. május 25.
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Határozati javaslat
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kóródiné Iván Éva óvodavezető részére
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében foglaltak,
valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés alapján a nevelőtestület egyhangú
támogatásával ismételt intézményvezetői megbízást ad a Hejőbábai Mesevár Óvoda
vezetésére 2018. augusztus 14. napjától 2023. augusztus 13. napjáig tartó öt éves időtartamra.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. augusztus 14.

