PILISSZENTLÁSZLÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE
Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:
A határozati javaslat elfogadásához
Önkormányzati és Szervezési Iroda
minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS
a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda óvodavezetői megbízásával való egyetértésről
(Készült: a Képviselő-testület 2018. július 23-i rendkívüli ülésére)
Tisztelt Képviselő-testület!
Vezetői összefoglaló:
A köznevelési törvény értelmében a nemzetiségi önkormányzatot a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda intézményvezetői
megbízással kapcsolatban egyetértési jog illeti meg.
A döntés költségvetési kihatása: nincs
Részletes kifejtés:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdése értelmében
„(9) Ha a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza a nemzetiségi nevelésioktatási feladat ellátását, feltéve, hogy e feladatot az intézmény ténylegesen ellátja, akkor a települési önkormányzat, az
állami fenntartó az intézmény
a) létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával,
b) költségvetésének meghatározásával és módosításával,
c) vezetőjének megbízásával, megbízásának visszavonásával összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett
települési nemzetiségi önkormányzat, térségi feladatot ellátó intézmény esetében a területi nemzetiségi önkormányzat,
országos feladatot ellátó köznevelési intézmény esetében az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. Többcélú
intézményben, valamint ha a nevelési-oktatási intézménynek több tagintézménye, több intézményegysége van, akkor több
tagintézmény esetén tagintézményenként, több intézményegység esetén intézményegységenként kell vizsgálni azt, hogy
szerepel-e a nemzetiségi nevelés-oktatás az alapító okiratban vagy a szakmai alapdokumentumban továbbá azt, hogy a
tagintézmény, intézményegység a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ténylegesen ellátja-e. Ha a tagintézményben vagy
intézményegységben folyó nevelés-oktatás megfelel e feltételeknek, akkor az érintett nemzetiségi önkormányzatot az adott
tagintézményre, intézményegységre vonatkozóan az a)-c) pontban felsorolt döntések meghozatala során egyetértési jog illeti
meg.”
A Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda intézményvezetői pályázati felhívásra Ferencsák Annamária és Nádasi Gyula Gáborné
nyújtott be pályázatot.
A Nemzetiségi Önkormányzat tagjai részére a pályázati anyagok megküldésre kerültek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!
Határozati javaslat
Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva egyetért
……………………………………….. -nak a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda vezetőjévé történő megbízásával,
2. felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a nemzetiségi önkormányzat döntéséről Pilisszentlászló Község
Polgármesterét tájékoztassa.
Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke
Határidő: azonnal
Szentendre, 2018. július 18.
Franyó Rudolf
elnök
Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2018. július 18. 5.
dr. Gerendás Gábor
jegyző
Előkészítette:
Bartha Enikő
irodavezető
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