BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

/2020. (1\i 30) számú határozat
a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálásának
meghosszabbításáról és a szakmai előkészítő bizottság tagjainak megválasztásáról
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
Pikó András polgármester úgy döntök, hogy:
1) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a Napraforgó
Egyesített Óvoda (1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.) intézményben a 2020.
augusztus 1. — 2025. augusztus 31. közötti időszakra szóló intézményvezetői feladatok
ellátására kiírt pályázat elbírálási határidejét 30 nappal meghosszabbítom, 2020. május
30. napjáig.
2) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a Napraforgó
Egyesített Óvoda (1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.) intézményben a 2020.
augusztus 1. — 2025. augusztus 31. közötti időszakra szóló intézményvezetői feladatok
ellátására kiírt pályázatra — mely a KÖZIGÁLLÁS honlapján 2020. február 7-én került
közzétételre.— benyújtott pályázatok véleményezési feladatának elvégzése céljából a
Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti szakértelemmel rendelkező bizottság tagjainak
megválasztom
1. Lendvai Lászlóné — Köznevelési szakértő óvodapedagógiai szakterület,
2. Szabadi Edit — Óvodapedagógus, köznevelési szakértő,
3. Balogh István Lajos - Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke,
4. dr. Erőss Gábor - Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és
Esélyegyenlőségi ügyekért felelős alpolgármester,
5. Pokornyi Viktória — Humánkapcsolati Iroda irodavezető tagokat.
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3) a határozat 2.) pontja szerinti pályázati kiírásra benyújtott pályázatok szakmai
véleményezése céljából Lendvai Lászlóné és Szabadi Edit bizottsági tagokkal
megbízási szerződést kötök, melyre 374,0 ezer Ft-ot biztosítok az általános működési
tartalék terhére.
4) felkérem a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat 1.) pontja szerinti pályázati
felhívás megjelentetéséről.
5) a határozat 2.) pontja szerinti megbízási szerződéseket aláírom.
6) a határozat 3. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési
cél és általános tartalék" cím — kötelező feladat — ezen belül az általános tartalék
előirányzatát 373,6 ezer Ft-tal csökkentem, ezzel egyidejűleg a kiadás „11706-02
Önkormányzati egyéb feladatok" cím személyi juttatások előirányzatát 150,0 ezer Fttal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 24,0
ezer Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 200,0 ezer Ft-tal megemelem.
7) a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő módosításánál
figyelembe kell venni.
Felelős: l.,2., 3., 5.-7. pont esetében: polgármester, 4. pont esetében: jegyző
Határidő: 1., 2., 3., 6. pont esetében: 2020. április 30., 4. pont esetében: döntést követő
munkanap , 5. pont esetében: 2020. május 5., 7. pont esetében a költségvetési rendelet
következő módosítása.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály
Budapest, 2020. április 30.
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