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Képviselő-testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

AJőzsefváĺosi onkormźnyzatKépviselő-testĹĺlete 13212012. (IV. 19.) szźnníhatźxozatábarl
dĺjntĺitt arľól, hogy a Molnä Feľenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.) ígazgatőjźnak, valamint a Napraforgó Napközi
otthonos ovoda (1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.) vezetőjének kozalka|mazotti
j o gvi szony át 20 12. decembeľ 1 9-ével felmentéssel megszünteti.

Az iĺltézményvezetoi megbízások megszűnése miatt szükséges a két közoktatási intézsnény
v ezető t p áIy ázatának kiírás a'

A nemzeti köznevelésrol szőlő 20||. évi CXC. tĺirvény 67. $ (7) bekezdése és a
kozalkalmazottak jogállásaról szőIő 1992. évi )O(XIII. tclrvény (továbbiakban: KJT.) 20iB $
(1) bekezdés szeľint a magasabb vezető beosztás el|źĺásźtra szóló megbízásra páIyázatotkell
kiími.

A KJT. előíľása szerint apáIyázatot amegbizási jogkör gyakoľlója íľja ki.
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Előteľj esztő : Sántha Péterné alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2012. szeptembeľ 20. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Molnár Feľenc Magyaľ.Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola
és a Napľafoľgó Napkiizi Otthonos óvoda vezetőipáł|yázatának kiíľásáľa
A napirendet gyitlzáľt iilésen keII targyalni, a dĺjntés elfogadásahoz egyszeľtĺ/4qigĘ(ę16
szav azattobb sé g sziiks é s e s.
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Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezí x
Humánszolgltatási Bizottság véleményezi X
Hatfu ozati j av aslat a bizottság szźnnéra
A Vĺáľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság/ Humránszo|gźitatźlsi Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az előterjes ztés megláľ gyalásźń.



A KJT., a I38lI992. (X.8.) Koľm. rendelet akozaIka|mazottahő| szőIő 1992. évi )ooilIl.
tĺirvény végľehajtásárőIaközoktatásiíntézményekben (továbbiakban: I38lI992. (X'8.) Koľm.
rendelet) továbbá a koza|ka|mazotti páIyázatnak a kormźnyzati személyugyi igazgatźsi
feladatokat eIIáÍő szerv honlapján történő kozzétételére vonatkoző részletes szabályolaól
sző|ő 38812007. (XII. 23') Koľm. rendelet előírja, hogy a pá|yázatí felhívásnak l.artalmazĺtja
kell:

1. a munkahely munkakĺjr és bęosztás megjelölését
2. a magasabb vezetői beosztásľa történő megbízás íďótartamát
3. amegbizáskezđő napját és megszúnésénęk időpontját
4. amegbizásfeltételeit
5. avezetóimegbízáshoz eloírtfeltételeket, kiegészítő feltételeket
6. abeosztáshoz kapcsolódójuttatásokat
7. a pá|yázat benyújtásának formáját, hataľidejét és helyét, a pá|yátzat tartalmi

követelményeire vonatkozó esetleges igényeket,
8. apá|yázat elbírźlIásának határidejét.

A páIyazatban meg kell jelĺilni, hogy a magasabb vezęto beosztás el|átásfua megbízést az
kaphat, aki a munkáltatővaI koza|ka|mazotti jogviszonyban áII, vagy a megbízással
egyidejűlegköza|ka|mazottimunkakörbekinevezhető.

A kiírásban szerepeltetjĺJk azt a fęnntartói elvaľást' hogy a pá|yázatbanjelenjen męg a keľület
je||egéhez igazođő pedagógiai koncepció és az iĺtézmény menedzselésére irányuló vezetői
elképzelés.

A páIyazati felhívást a kozalka|mazotta|<rőI szóló tĺjrvény 20lA $ (a) bekezdése szerint a
kormźnyzati személyiigyi igazgatási feladatokat ellátó szerv inteľnetes oldalán, a fenntartó
önkormányzat széIdlelyén a helyben szokásos, továbbá a 13811992. (X.8.) Korm. ľendelet 5. $
(4) bekezdésę szęľint az Oktatási és Kulturális Közlcĺnybeniskozzé kell tenni és apá|yázat
benyújtásanak hataľidej ét a Kozígazgatási és Igazságiigyi Hivatal internetes oldalán történő
közzététę|től kell számítari.

A páIyazatbenyújtásának ahatźniđeje apáIyźzati felhívásnak a Kozigazgatási és Igazságýgyi
Hivatal internętes oldalán való elsődleges közzétételtől számított harminc napnál rövidebb
nem lehet.

A pá|yazati felhívás az oktatási és Kulturális Közlĺjnyben várhatőan 20If oktőberében
jelenik meg.

A Kozigazgatási és Igazságtigyi Hivatal intemetes honlapjan való megjelenés (vaľhatóan

f0I2. októbeľ) utĺín 30 nap áII a páIyázők ľendelkezésére a páIyázafilk beadásához. A
nevelőtestiiLet az a|ka|mazotti közcisség újabb 30 nap a|att a|akítja ki véleményét, mely utźn a
Képviselő-testület dönthet a pá|yźzatok elbírálásáról.

A páIyazathoz csatolni kell a pá|yaző aľról szóló ĺyi|atkozatát, hogy a páIyázatí anyagźlbaĺ
foglalt személyes ađatainak a pá|yazati eljaľással összefiiggésben sziikséges kezeléséhez
hozzájárul'.

A I38l|992. (X.8.) Korm. ľendelet 5.$ (2) bekezdése szeľint a magasabb vezetoi megbízás a
munkáltató döntésétől fiiggően az év során bármikoľ, öt évre adható. A (14) bekezdés
meghatźltozza, hogy ha a nevelési-oktatási intézménybeĺ az intézményvezetői megbízás
utolsó napja nem a július l-jétől augusztus 15-ig terjedo idoszakła esne' a megbízáslejártának
időpontját akkor is eľľe azídoszal<ĺa kell adni, ha ahatariđó ennél az időpontnál koľábban
vagy későbbenjárna le.



Ennek megfelelően a megbízás kezdő napja 20|2. december 20, a megszűnés időpontja 2017 .

jrilius 31.

A Képviselő-testiilet hatásköľét a nemzeti köznęvelésľől szóló 2011. évi CXC. törvény 83. $

(2) bekezdés f) pontja íľja elő, miszeľint a köznevelési intézmény vezetójének megbízása,
kinevezése a fenntartó feladata.

Apźt|yazatikiíľás megielentetése pél:r;iigyifedęzetet igényel, fedezete a Polgármesteľi Hivatal
kiiltségvetésében a I|706-02 címen rendelkezésre áll.
A magasabb vezetói megbízás pérzijgyi fedezete az intézmények 20lr2. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.

Ha,rÁnozl.Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

az a|ábbi pálryázati kiírásokat sĹiľgősséggel megjelenteti az oktatási és Kultuľális
Közlönyben (az Emberi Erőfonások Minisztériuma hivatalos lapjában), aKözigazgatási és

Igazsáęiigyi Hivatal inteľnetes oldalán, a Jőzsefvźtosi Önkoľmányzat internetes honlapján,
valamint a Józsefváros címii új ságban, mely taľtalm azza a ktĺvetkezőket:

munkahely: Molnár Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola (l085 Budapest,
Somosyi Béla u. 9-15.)

a beosztás, munkakiiľ megieliilése: ísazeatő, pedagógus

a megbízás időtartama: 5év

a megbízás kezdti napja és
megszíínésének időpnj.iąi 

-

20|2. decembeľ 20. _2017.július 31.

a megbízás fe|tételei: Általános iskolában pedagógus-munkakör
betiiltéséhez szükséges felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség, pedagógus-

szakv izs ga keretéb en szerzett intézményv ezetői
szakképzettség, legalább öt év pedagógus

munkakärb en szerzett szakmai gyakorlat

beosztáshoz kapcsolódó i uttatások illetmény: Kit. szeľint

apá.tryá.z;at foľmája: A pźúyánatokat két példányban, írásban kell
benyújtani, mely tartalmazza a pá|yazó szakmai
é|etrajzźlt, a vezetői pľogľamot és a szakmai
helyzetelemzésre épĹilő fejlesztési
elképzeléseket.

A pá|yázatban kiemelten jelenjen meg a kerület
je||egéhez igazodő pedagógiai koncepció és az
intézmény menedzselésére iľányuló vezetoi
elképzelés.

J



benyújtásának határideje: A Közigazgaüási Áilĺsporĺĺl intemetes oldalán
való mesielenéstől szátmítotĹ 30 nap

benyújtásának helye: Józsefuárosi onkormźnyzat Polgáľmesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baross u.63-67.)
Humánszolgáltatási Ügyosztály,
Intézményfeltigyeleti lroda

A pźiyźnatok elkészítéséhez szĹikséges
tźĄékoztatźs kérhető: Józsefvárosi onkoľmányzat
Polgármesteri Hivatal (l082 Budapest, Baross u.
63.67.) Humánszol gátlrtatási Ügyosztály,
IntézménvfelĹieve leti lroda

a náůvő.zat elbíľálásának hatáľidei e: a vé | eménye zési batfuidó |ei ártźt kilvető 3 0 nap

A Józsefuárosi Onkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró fenntaľtja magának a jogot,

hosv indoklás nélkĺil eľedménytelennek nyi lvánítsa a páiy ázatot.

Napraforgó Napközi otthonos
Tolnai Laios u. 7-9.

munkahely:

a megbízás kezdő napja és
űnésének időpontia:

20|2. december 20. _ 201'7 .július 3l.

Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább iit év pedagógus-munkakörben szerzetl'
szakmai gyakoľlat.

a megbízás fe|tételei:

A péiyázatokał két példányban, íľásban kell
benyújtani, mely taľtalma7fa a pźiyáző szakmai
önélretrajzétt, a vezetői programot és a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket.

A péiyázatban kiemelten jelenjen meg a keľiilet
jellegéhez igazodő pedagógiai koncepció és az
intézmény menedzselésére iľányuló vezętői

apályázat, foľľnája:

A Közigazgatási Állaspoľtál inteľnetes oldalán
való meeielenéstől számított 30

benyújtásának határideje:

benyújtásának helye: Józsefuáľosi onkoľmányzat Polgáľmesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baross u.63-67.)
Hum án szo l g éĺ|tatási Ügyo sztá ly

A pźiyäzatok elkészítéséhez szükséges



Józsefváľosi onkoľmányzat Polgáľmesteri
Hivata| (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)
HumánszolgáLfatilsi TJgyosztźiy,
Intézményfeliisyeleti Iľoda

a ĺá.tv ánat elbírálásának hatá ľidei e : a véleményezési határido |ęiźIÍtät követő 30 nap

A Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete, mint kiíró fenntaľtja magának a jogot,
hosv indoklás nélkĺil eredménytelennek nyilvánítsa apźiyázatot. ,

Fe|elős: l-2. pont esetében: polgáľmesteľ
Határidő: 1-2. pont esetében: 20l2. október 15.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgá|tatási lJgyosná,|y

lntézményfelüryeleti lroda.

Budapest, 2012. augusztus 29.

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edĺna
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