Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
13/2015. K-t.

Jegyzőkönyv

A 2015. július 30-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
(112/2015.) sz. önkormányzati határozat)
(-/2015. sz. önkormányzati rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
13/2015. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015. július 30-án megtartott rendkívüli
képviselő-testületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Mikusik Gábor alpolgármester, Galó László,
Jánszki István, Mikusik Róbert, Orosházi Géza képviselők.
Távol van: Galda Levente képviselő
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök
Távol van: Orbán Vilmos PNÖ elnök
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 6 fő jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi a fel a napirendet.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak szerint.
Napirendi javaslat:
1. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői állásra érkezett pályázat elbírálása,
óvodavezetői megbízás
Előterjesztő: polgármester
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői állásra érkezett pályázat
elbírálása, óvodavezetői megbízás
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A napirendet zárt ülés keretében tárgyaljuk.
Zárt ülés
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint a szavazás név szerint történjen.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen és tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.

Név szerinti szavazás a polgármester határozati javaslatáról, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Óvoda – Slovenská Národnostná Škôlka Mlynky óvodavezetői állás betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező
pályázat alapján – figyelembe véve a véleményező szervek által kialakított véleményét, pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi (VIII.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, Somogyi Gáborné pályázót 2015. szeptember 1. napjától határozott időre, 2020.
augusztus 31-ig - /a kinevezés szerinti munkaköre mellett – megbízza a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Óvoda – Slovenská Národnostná Škôlka Mlynky óvodavezetői munkakörének betöltésével, illetve az óvodavezetői
feladatok ellátásával.
Az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Korm.
rendelet rendelkezései szerint kell megállapítani.
A Képviselő-testület Somogyi Gáborné óvodavezető illetményét – pótlékokkal együtt – összesen havi 381.500,- Ftban (Háromszáznyolcvanegyezer-ötszáz forintban) állapítja meg a következő részletezés szerint:
- alapilletmény (2011. évi CXC. tv. szerinti Pedagógus II. kategória):298.300,- Ft
- magasabb vezetői pótlék (az illetményalap 40 %-a): 66.300,- Ft
- illetmény kerekítve egyéb pótlékokkal összesen: 381.500,- Ft.
Határidő: 2015. szeptember 1.
Felelős: polgármester”

A jegyző felolvassa a képviselők nevét a jelenléti ív szerint:
Peller Márton polgármester:
Galda Levente képviselő:
Galó László képviselő:
Jánszki István képviselő:
Mikusik Gábor képviselő:
Mikusik Róbert képviselő:
Orosházi Géza képviselő
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IGEN
IGEN
IGEN
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IGEN

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
112/2015. (VII.30.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1)
bekezdése alapján a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda – Slovenská Národnostná
Škôlka Mlynky óvodavezetői állás betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázat alapján
– figyelembe véve a véleményező szervek által kialakított véleményét, pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi (VIII.30.) Korm. rendelet 22.§
(1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, Somogyi Gáborné pályázót 2015. szeptember 1.
napjától határozott időre, 2020. augusztus 31-ig - /a kinevezés szerinti munkaköre mellett –
megbízza a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda – Slovenská Národnostná Škôlka
Mlynky óvodavezetői munkakörének betöltésével, illetve az óvodavezetői feladatok ellátásával.
Az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a Korm. rendelet rendelkezései szerint kell megállapítani.
A Képviselő-testület Somogyi Gáborné óvodavezető illetményét – pótlékokkal együtt – összesen
havi 381.500,- Ft-ban (Háromszáznyolcvanegyezer-ötszáz forintban) állapítja meg a következő
részletezés szerint:
- alapilletmény (2011. évi CXC. tv. szerinti Pedagógus II. kategória):298.300,- Ft
- magasabb vezetői pótlék (az illetményalap 40 %-a): 66.300,- Ft
- illetmény kerekítve egyéb pótlékokkal összesen: 381.500,- Ft.
Határidő: 2015. szeptember 1.
Felelős: polgármester

1./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői állásra érkezett pályázat elbírálása, óvodavezetői megbízás
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. július 30-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelet Képviselő-testület!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata képviselő-testületének a 46/2015. (III.24.) sz. önkormányzati határozata alapján a
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi óvodavezetői feladatainak ellátására pályázati felhívás került meghirdetésre. A pályázati felhívás
közzétételre került.
A pályázatra nyitva álló határidő alatt az óvodavezetői munkakör ellátására 2 pályázat érkezett.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) pontja értelmében a fenntartó a
köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával
kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény
vezetője felett.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja értelmében a törvény által a képviselő-testület
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörnek minősül.
A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe
tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszony keretében kerülnek foglalkoztatásra.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 21.§ aa) pontja értelmében magasabb vezetői
megbízásnak minősül a települési önkormányzat képviselőtestülete által adott intézményvezetői megbízás.
A magasabb vezetői megbízás feltételeinek meghatározását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szabályozza.
A Kjt. értelmében közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton
részt vett és a pályázati feltételeknek megfelel.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (3)-(4) bekezdése előírja, hogy a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének
megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a véleményező
szervek véleményét. Jelen előterjesztés mellékletét képezi az intézmény alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek, és a települési
nemzetiségi önkormányzatnak véleményét, egyetértését.
Ezen kívül az Nkt. 70.§ (2) bekezdés j) pontja értelmében a nevelőtestület az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz
készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról dönt, tehát a fentieken kívül a vezetési programról az intézmény
nevelőtestületének véleményét is ki kell kérni.
A véleményezési eljárás lezajlott.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a beérkezett pályázatot szíveskedjen megtárgyalni, és a véleményezési eljárásban részt vevő
közösségek, valamint a bizottság véleményének figyelembe vételével az óvodavezető megbízására vonatkozóan döntést hozni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A.§ (1) bekezdése alapján a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda - Slovenská Národnostná Škôlka Mlynky óvodavezetői
állás betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázat alapján – figyelembe véve a véleményező szervek által kialakított
véleményét, egyetértését – Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulásával, 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.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ……………….. pályázót 2015.
szeptember 1. napjától határozott időre, 2020. augusztus 31-ig – / a kinevezés szerinti munkaköre mellett - megbízza a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Óvoda - Slovenská Národnostná Škôlka Mlynky óvodavezetői munkakörének betöltésével, illetve az óvodavezetői
feladatok ellátásával.
Az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Korm.rendelet rendelkezései
szerint kell megállapítani.
A Képviselő-testület ………………………… illetményét — pótlékokkal együtt — összesen havi ………………………..,-Ft-ban
(…………………………….. forintban) állapítja meg a következő részletezés szerint:
- alapilletmény (2011. évi CXC. tv. szerinti Pedagógus ……... kategória): ………………..
- magasabb vezetői pótlék (az illetményalap ……%-a): ………………………….
- illetmény kerekítve: ………………………
Határidő: 2015. szeptember 1.
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. július 23.

Peller Márton
polgármester

