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Elıterjesztés 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. május 9-i ülésére 

 
 
Tárgy:  A Fekete István Általános Iskola igazgatói, és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására beérkezett pályázatok vonatkozásában 
véleményezési jog gyakorlása, valamint a pályázatok véleményezésére létrehozott Bizottságba 
tag delegálása 

Iktatószám: II/370/1/2011. 
 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor Önkormányzata 20/2011.(II. 23.) határozatával a 
Fekete István Általános Iskola igazgatói, míg 21/2011. (II. 23.) határozatával a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására pályázat kiírásáról döntött, mivel a 
magasabb vezetıi megbízások mindkét esetben 2011. augusztus 15. napjáig tartanak. A közoktatási 
intézményvezetıi beosztásokra kiírt pályázatok véleményezésére 4/2011. (I. 19.) határozatával a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével 9 tagú bizottságot hozott létre. Tájékoztatásul közlöm T. Képviselı Társaimmal a 
Bizottság elnökének és tagjainak nevét. A Bizottság elnöke Holminé Sebık Márta. Tagjai: Baranyi-
Rostás Rodrigó, Józsáné dr. Kiss Irén, Koller Dániel, dr. Bartal Sándor, Nagyszabóné Borbély Ella, 
Nagy Erzsébet, Lajosmizse város polgármestere által felkért szakértı (Oppelt Józsefné közoktatási 
szakértı), valamint Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által delegált személy. 
 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §  (2) 
bekezdése alapján „…a (társulási) megállapodásban meghatározott képviselı-testület, illetıleg 
szervének döntése elıtt a képviselı-testületek - megállapodás esetén a polgármesterek - véleményét ki 
kell kérni a közös intézmény, más szervezet vezetıje, a közösen foglalkoztatott munkavállaló 
megbízása, kinevezése és felmentése esetén. A társulással kapcsolatos döntésekrıl a képviselı-
testületeket tájékoztatni kell.” 
 

Fentiekbıl kitőnik, hogy feladatunk kettıs:  
- egyrészrıl véleményeznünk kell azt, hogy az intézményvezetıi beosztásokra 

benyújtott pályázatokat, illetve azok közül melyeket támogatjuk; 
- másrészrıl a pályázatok véleményezésére létrehozott Bizottságba tagot kell 

delegálnunk. 
 

Az iskola igazgatói beosztásra a pályázat benyújtására nyitva álló határidın belül három, míg 
az óvodavezetıi beosztásra egy pályázat érkezett, valamennyi pályázat érvényes. A pályázatok a 
testületi ülés anyagának megküldését megelızıen már kiküldésre kerültek, kérem T. Képviselı 
Társaimat azok megvitatására, majd döntésünk meghozatalára.  
 
 

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
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I.  Határozat-tervezet 
 

……./2011. (……) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskola igazgatói 
beosztására  beérkezett pályázatokra vonatkozóan  
véleményezési jog gyakorlása   
 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános Iskola 
igazgatói beosztására beérkezett pályázatokkal összefüggésben véleményét az alábbiak szerint 
alakítja ki: ………………………………………….. javasolja igazgatónak kinevezni. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. május 9. 

 
II.  Határozat-tervezet 

 
……./2011. (……) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
 és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására 
beérkezett pályázatokra vonatkozóan  
véleményezési jog gyakorlása   
 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására beérkezett pályázattal összefüggésben 
véleményét az alábbiak szerint alakítja ki: ………………………………………….. javasolja 
óvodavezetınek kinevezni. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. május 9. 

 
III.  Határozat-tervezet 

 
……./2011. (……) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskola igazgatói, és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására beérkezett pályázatok véleményezésére létrehozott  
Bizottságba tag delegálása 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános Iskola igazgatói, 
és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására beérkezett 
pályázatok véleményezésére létrehozott Bizottságba tagként ……………………  - t delegálja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. május 9. 
 
Felsılajos, 2011. április 20. 
 
       Juhász Gyula sk. 
       polgármester 
 


