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Tisztelt Képviselő-testület!

A  Képviselő-testület  239/2010.  (VI.30.)  számú  határozatában  vezetői  megbízást  adott 
Sinapis-Vermes  Klára részére  a  Práter  Általános  Iskola  intézményében  2010.  augusztus  1 
-2011. július 31. közötti időszakra. A magasabb vezetői megbízás lejárta miatt szükséges a 
Práter Általános Iskola vezetői pályázatának kiírása a 138/1992. (X.8.) kormányrendelet  a 
közalkalmazottakról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  végrehajtásáról  a  közoktatási  
intézményekben 5.§ (4) bekezdése alapján.

A magasabb vezetői beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati felhívást az 
Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Kjt. 20/A §-ának (4) szerint a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató  és  Közigazgatási  Képzési  Központ  (KSZK)  internetes  oldalán  és  a  fenntartó 
önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

A  pályázat  benyújtásának  határideje  a  pályázati  felhívásnak  a  KSZK  honlapján  való 
elsődleges közzétételtől számított harminc napnál rövidebb nem lehet.

A  pályázati  felhívás  az  Oktatási  és  Kulturális  Közlönyben  várhatóan  2011.márciusában 
jelenik meg. A KSZK internetes honlapján való megjelenés (várhatóan 2011. március 14.) 
után  30  nap  áll  a  pályázók  rendelkezésére  a  pályázatuk  beadásához.  A  nevelőtestület  az 
alkalmazotti közösség újabb 30 nap alatt alakítja ki véleményét. 

A 138/1992. (X.8.) kormányrendelet  a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  
végrehajtásáról  a  közoktatási  intézményekben 5.§  (5)  bekezdése  szerint  a  pályázati 
felhívásnak tartalmaznia kell:

1. a munkahely és beosztás megjelölését
2. a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát
3. a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját
4. a megbízás feltételeit
5. a vezetői megbízáshoz előírt feltételeket, kiegészítő feltételeket
6. a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat
7. a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi 

követelményeire vonatkozó esetleges igényeket,
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8. a pályázat elbírálásának határidejét.
9. a  pályázatnak  tartalmaznia  kell  a  pályázó  szakmai  életrajzát,  az  intézmény 

vezetésére  vonatkozó programot  a  szakmai  helyzetelemzésre  épülő fejlesztési 
elképzeléssel,  továbbá  a  pályázati  felhívásban  megfogalmazott  tartalmi 
követelményeket (a továbbiakban: vezetési program).

A pályázathoz csatolni kell a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában 
foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással  összefüggésben  szükséges  kezeléséhez 
hozzájárul. 

Határozati javaslat

A Képviselő-testület:
 

1. az  alábbi  pályázati  felhívást  megjelenteti  az  Oktatási  és  Kulturális  Közlönyben,  a 
Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató és Közigazgatási  Képzési Központ internetes 
oldalán,  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  internetes  honlapján,  valamint  a  Józsefváros 
című újságban, mely tartalmazza a következőket:

munkahely: Práter  Általános  Iskola  (1082 
Budapest, Práter u. 15.)

a beosztás megjelölése: igazgató
a megbízás időtartama: 5 év
a megbízás kezdő napja és 
megszűnésének időpontja:

2011.  augusztus  1  –  2016.  július 
31.

a megbízás feltételei: Pedagógus munkakör betöltéséhez 
szükséges  felsőfokú  iskolai 
végzettség  és  szakképzettség, 
pedagógus szakvizsga, legalább öt 
év  pedagógus  munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat

a megbízás kiegészítő feltételei: előnyt  jelent  az  intézményvezetői 
szakképzettség megléte

beosztáshoz kapcsolódó juttatások Illetmény: Kjt. szerint
a pályázat formája: A  pályázatokat  két  példányban, 

írásban  kell  benyújtani,  mely 
tartalmazza  a  pályázó  szakmai 
életrajzát, a vezetői programot és a 
szakmai  helyzetelemzésre  épülő 
fejlesztési elképzeléseket.
A pályázatban  kiemelten  jelenjen 
meg  a  kerület  jellegéhez  igazodó 
pedagógiai  koncepció  és  az 
intézmény  menedzselésére 
irányuló vezetői elképzelés.

benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap
benyújtásának helye: Józsefvárosi  Önkormányzat 
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Polgármesteri  Hivatal  (1082 
Budapest,  Baross  u.  63-67.) 
Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Oktatási és Kulturális Iroda
A  pályázatok  elkészítéséhez 
szükséges  tájékoztatás  kérhető: 
Józsefvárosi  Önkormányzat 
Polgármesteri  Hivatal  (1082 
Budapest,  Baross  u.  63-67.) 
Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Oktatási és Kulturális Iroda

a pályázat elbírálásának határideje: a  pályázat  benyújtásának 
határidejétől számított 90 nap

felelős: polgármester
határidő: 2011. augusztus 1.

Budapest, 2011. január 3.

                                         Sántha Péterné
                                              alpolgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

      Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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