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E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2018. július 10-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Balatoncsicsói  Német Nemzetiségi  Önkormányzat fenntartásában
működő  Nivegy-völgyi  Német  Nemzetiségi  Nyelvoktató  Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői munkakörének
ellátására érkezett pályázat véleményezése

Előterjesztő: Steixner László polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória aljegyző

Meghívott: -

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatoncsicsói  Német Nemzetiségi  Önkormányzat  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló
1992.  évi  XXXIII.  törvény  20/A.  §  alapján  pályázatot  hirdetett  a  fenntartásában  működő
Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői munkakörének ellátására.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (3) bekezdése alapján a
fenntartó  a  köznevelési  intézmény  vezetőjének  megbízásával  összefüggő  döntése  előtt
beszerzi  többek  között  a  vagyonkezelésében  lévő  ingatlan  tulajdonos  önkormányzat
véleményét.

Az  intézményvezető  megbízása  érdekében  kérték,  hogy  a  megküldött  pályázatról  a
képviselő-testület a véleményét 2018. július 19. napjáig küldje meg.

A  pályázati  kiírásra  egyetlen  pályázat  érkezett,  a  jelenlegi  intézményvezető Kereszturiné
Semetka Judit pályázata.

Kereszturiné Semetka Judit pályázatában nyilatkozott  arról,  hogy a nemzeti  köznevelésről
szóló  2011.  évi  CXC.  törvényben  előírt  és  a  pályázati  kiírásban  szereplő  feltételeknek
megfelel, a szükséges iratokat csatolta. 

A pályázat megfelel a jogszabályok és a pályáztató által előírt feltételeknek, tartalmazza a
végzettségeket  igazoló  oklevelek  másolatát,  a  személyes  adatok  kezeléséről  szóló
nyilatkozatot, erkölcsi bizonyítványt, a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére
vonatkozó programját a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, továbbá
a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.



HATÁROZAI JAVASLAT

Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  Balatoncsicsói  Német  Nemzetiségi
Önkormányzat  fenntartásában  működő  Nivegy-völgyi
Német  Nemzetiségi  Nyelvoktató  Általános  Iskola  és
Alapfokú  Művészeti  Iskola  intézményvezetői
munkakörének  ellátására  Kereszturiné  Semetka  Judit
kinevezését támogatja. 

Határidő: 2018. július 19. 
Felelős: polgármester

Szentantalfa, 2018. június 27.

             Steixner László
                                                                                 polgármester
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