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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
                 Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Kiszombori  Mikrotérség  Karátson  Emília  Napköziotthonos  Óvoda  jelenlegi 
intézményvezetőjének  vezetői  megbízása  2013.  július  31.  napján  lejár.  A  megüresedő 
intézményvezetői  álláshely  betöltésére  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 57/2013.(II. 26.) KNÖT határozatával pályázatot írt ki és a szükséges 
közzétételi fórumokon megjelentette. 

A pályázati felhívásra egy pályázat érkezett be. 

A  pályázattal  kapcsolatosan  a  rendelkezésre  álló  véleményezési  határidőn  belül  az 
alkalmazotti közösség, a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség, a közalkalmazotti tanács, 
valamint a szülői munkaközösség véleményt nyilvánított. 

Az  óvodavezetői  pályázattal  kapcsolatos  dokumentumokat  megküldtük  Ferencszállás  és 
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatot megismerve döntsön az óvodavezetői 
álláshely betöltéséről.

Kiszombor, 2013. június 17.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester



Tárgy: Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői 
álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

____/2013.(VI. 25.) KNÖT h.

HATÁROZATI  JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a Kiszombori 
Mikrotérség  Karátson  Emília  Napköziotthonos  Óvoda  intézményvezetői  álláshelyére  kiírt 
pályázat elbírálása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában biztosított át nem 
ruházható  hatáskörében  eljárva,  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII. 
törvény 23.§-ában foglaltakra figyelemmel határozott időre, öt évre, azaz 2013. augusztus 1. 
napjától 2018. július 31. napjáig terjedő időszakra a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília 
Napköziotthonos Óvoda (6775 Kiszombor, József A. u. 19.) óvodavezetőjévé kinevezi és az 
intézményvezetői feladatok teljes körű ellátásával megbízza  

_______________________________________
(_________________________szám alatti lakos)

közalkalmazottat,  egyidejűleg  a  havi  illetményét  (a  következők  szerint:  alapilletménye 
_____________________,-Ft,  magasabb  vezetői  pótlék  ___________________,-Ft) 
_____________________,-Ft összegben állapítja meg. 

A megbízás határozott időre, öt évre szól, azaz 2013. augusztus 1. napjától 2018. július 31. 
napjáig terjedő időszakra vonatkozik.

A határozatról értesül:
- pályázó
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár


