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Tárgy: A Tengelici Mézeskalács Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 2013. március 12-i testületi ülésen fogadta el a Mézeskalács Óvoda 
óvodavezetői pályázatának kiírásáról szóló határozatot. Ennek oka az volt, hogy Huber 
Péterné óvodavezetői megbízása 2013. július 31. napjáig érvényes.  
A pályázat beadási határideje 2013. április 15-e volt, mely határnapig egy pályázat érkezett s 
a pályázat a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelt. 
A képviselő-testület megválasztotta azt a háromtagú szakértelemmel rendelkező bizottságot, 
akik a pályázót meghallgatták és a tagok egybehangzóan támogatják Huber Péterné személyét 
és óvodavezetői programját. 
Az óvoda nevelőtestülete is megválasztotta a pályázat  véleményeztetéséhez az  előkészítő 
bizottságot. A bizottság megszervezte a nevelőtestület és a szakalkalmazotti közösség 
értekezletét, ahol ismertetésre került a pályázat és a véleményezésre jogosult szervezetek 
kialakították a véleményeket. Az előkészítő bizottság küldte meg a pályázatot  a szülői 
munkaközösségnek is a véleményük elkészítéséhez.  
A nevelőtestület titkos szavazással döntött a pályázatról és egyhangúlag támogatta a 
pályázatot és a vezetői programot. Az alkalmazotti közösség nyílt szavazással, egyhangúlag 
egyetértett Huber Péterné óvodavezetői megbízásával. 
A szülői munkaközösség tagjai szintén egyöntetűen támogatják Huber Péterné óvodavezetői 
pályázatát. 
Huber Péterné garantált illetménye a 2013. évre vonatkozó közalkalmazotti bértábla G fizetési 
osztály 10-es fizetési fokozata alapján 177.200.-Ft, vezetői pótléka  a 138/1992(X.8.) 
Korm.rendelet 14/C.§.(1) bekezdés a)pontja alapján – közalkalmazotti pótlékalap 20.000.-Ft 
200%-a –  40.000.-Ft. Összes illetménye: bruttó 217.200.-Ft. 
Az előterjesztéshez a pályázat mellett csatolom a döntéshez szükséges írásos véleményeket. 
A pályázó kérte a pályázatának zárt ülésen történő megtárgyalását.  
 Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Tengelic 2013. június 14.                                                                                                         

Gáncs István                                                                                                  
polgármester 

 
Határozati javaslat 

 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló  2011. 
évi CXC tv. 83.§.(2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás   alapján Huber Péterné 
Tengelic Munkácsy u.15. szám alatti lakost 2013. augusztus l-től 2018. július 31-ig 5 év 
időtartamra megbízza a Tengelici Mézeskalács Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával.  
Alapilletményét havi 177.200.-Ft összegben, magasabb vezetői pótlékát 40.000.-Ft 
összegben,  összes járandóságát  217.200.-Ft összegben állapítja meg. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkajogi feladatok ellátására. 
Határidő: 2013. július 31. 
Felelős: polgármester 



 


