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A képviselő-testĹileti tilés időpontj a: 20 I 4. miíľcius 5. . sz. napirend

Tá ľgy : Javaslat óvo d aveze tői p áiy ánatok kiírás áľa

A napirendet nyílt ülésen kell targya|ni, ahatźnozat elfogaďásáúloz egyszetí szavazattobbség
szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźr ozati j av as|at a bizottság szźlmfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizottságlHumánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnekaze|őteľ jesztésmegtárgya|ását.

Tisztelt Képvisető.testület! Én i(i. ;|1r.i.]

I. Előzmények 2Ü]ł Ftftľ , 
br,

A Budapest Fővaľos VIII. kenilet Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat által fenntaľtott köznevelési K 
{ęuľiĺtézmények közül a követkęző óvodfü esetében z)I4.július 31. napján |ejar az ővodaveze- "ć

tőkmegbizása:
1. Koszorú Napközi otthonos ovoda (1086 Budapest, Koszoru u. 14-16.)
2. Napsugaľ Napkĺizi otthonos ovoda (1086 Budapest, Dankó u. 31.)
3. TA-TI-KA Napkcizi otthonos ovoda (1088 Budapest, Rfüóczi út 15.)
4. Kincskeľeső Napk<ĺzi otthonos ovoda (1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.)
5. Pitypang Napközi otthonos ovoda (1087 Budapest, Százados út 14.)

A Képviselő-testület a 4120|4. (II. 05.) szźltÍlhaténozatźnak 1-2. pontjában az a|ábbiak sze-
rint döntött:

]. ,, Koľmos Tiborné a Várunk Rád Napkazi otthonos ovoda vezetőjének kérelmére,
kozalkaĺmazotti jogviszonyónak - nyugdíjazósa okńn - felmentéssel rcnénő megszün-
tetéséhez 20I4' február ]ő. napjával kezdődőfelmentési idővel 20]4. október I5. nap-



jával hozzájárul, és afelmentési időből 2014. június 16. napjótól 20]4. ohóber ]5'
napjĺźig a munknv,tgzés alóI mentesíti.,,

2. ,,felkéri dr. Kocsis Móté potgármestert, hogł a Várunk Ród Napkôzi otthonos oyoda
vezetői munkaköľére kiírásrą kerülő pályázatot a márciusi rendes kepviselő-testületi
üĺésre terjessze be.',

II. A beterjesztés indoka
A fent iďézett képviselő-testületi határozat 2.) pontjában foglaltak végrehajtása érdekében,
továbbá a páIyázati eljaľások lefolytatásahoz szfüséges idő biztosítása miatt szfüséges, hogy
a Képviselő-testület az ővodavezetoípáIyázatok kiírásĺáról szóló döntését a20|4. március 5-i
ülésén meghozza.

III. Tényállási adatok
A nemzeti köznevelésľől szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. $ (7) be-
kezdése szerint azintézményvezető kiválasztása nyilvános pá|yázat útjrĺn t<irténik. Apźiyázat
mellőzhető,haaz intézményvezető ismételt megbízásával a fenntaľtó és a nevelőtestiilet egye-
téľt. Egyetéľtés hiányáb an, továbbá az intézményvezető haľmadik és további megbízási ciklu-
sát mege|őzoen a pá|y ázat kiíľása kötelező.

A Pitypang Napközi otthonos óvoda jelenlegi vezetoje első vezetői ciklusát t<jlti. Varadiné
orosz Agnes óvodavezető nyilatkozott anő|, hogy szeľetné az iĺtézményvezetói teęndőit a
kövętkező ciklusban is ellátni. Az ővoda nevelőtestülete egyhangúan támogatta az ővodaveze-
tő ismételt vezetóimegbízástt. Kiemelték naprakész szakmai fęlkészültségét,hivatástudatát,
teherbírását, a szülőkkel, a kollégáiva|, a keľület intézményeivel és a fenntaľtóval kialakított
jó kapcsolatát,továbbá a problémák megoldására törekvő empatikus magatartását.

A Koszoru és a TÁ-TI-KA Napközi otthonos óvoda jelenlegi vezetője ötödik, a Napsugáľ és
a Kincskereső Napközi otthonos ovoda jelenlegi vezetője pedig a negyedik vęzetői ciklusát
toltí, ezért a törvény szerint kötelező avezetői pźiyźnat kiírása. A Vĺáľunk Rád Napközi ott-
honos óvoda esetében a jelenlegi óvodavezető nyugdíjba vonulása miatr' a fent hivatkozott
képviselő-testületi hatźnozat a|apjarl kertil sor a vezetői pá|yźnatkiirástra.

ApáLyazati felhívás tarta|mát a Kjt., az ágazati jogszabá|y, illetve a fenntartói döntés hatfuoz-
zameg.

A hatályos jogszabá|yok szerińt apá|yázati felhívásnak tartalmaznia kell:
1. a munkáltató, a munkahely és beosztás megjelölését
2. a magasabb vezetői beosztásra töľténő megbízás időtaľtamát
3. amegbízáskezđó napját és megszúnésének időpontját
4. amegbízáshoz kapcsolódójuttatásokat
5. avezętoibeosztássaljáró lényeges feladatokat
6. avezetoímegbízáshoz eIőirtfeltételeket, kiegészítő feltételeket
7. apá|yázat részeként benffitandó iľatokat, igazolásokat
8. a páIyazat benyújtásrának formáját, hatráľidejét és helyét, a ptiyázat taľtalmi kĺjve-

telményeire vonatkozó esetleges igényeket
9. apáLytuat eIbítáIásźnak hataĺidejét

A pá|yazati felhívásban javasolt szerepeltetní azt a fenntaľtói elvárást, hogy a pá|yźnatban
jelenjen meg a keľület jellegéhez igazodő szakmai vezetoi koncepció és szakmai helyzetelem-
zésľe épülő fej lesztési elképzelések'

A pedagógusok előmeneteli ręndszęréró| és a közalka|mazottakjogállásaról szóló 1992 évi
XXxm. ttiľvény köznevelési intézményekben tĺirténő végrehajtásźrőI sző|ő 32612013. (VIII.
30.) Korm. renđelet /továbbiakban:32612013. (VIII.3O.) Korm. rendelet/ 22. s 0)-Q) bekez-



dése szerint a magasabb vezetői megbízttst az év sorén bármikor, öt évre kell adni, azonban az
intézményvęzętőí megbízźs utolsó napjanak a július |-jéto} augusztus 15-ig terjedő idoszal<ra
kell esni. Ennek megfelelően a Koszorú, a Napsugáľ, a TA-TI-KA és a Kincskereső Napközi
otthonos óvodában amegbízások kezdő napja 2Ot4. augusztus 01. a megszíinés időpontja
20|9.július 3|., a Vaľunk Rád Napk<izi otthonos ovodában pedig amegbizáskezdo napja
20|4. október |6. amegszťľrés időpontja}ll9.július 31.

Apá|yázati felhívást a Kjt. 20lA. $ (4) bekezdése szerint a kormiínyzati szeméIyugyi ígazga-
tási feladatokat ellátó szerv (személyügyi központ) internetes oldalán, a fenntartó önkoľmány-
zat széIďlę|yén a helyben szokásos módon, továbbá a326l2013. (Vm. 30.) Korm. renđe|etŻZ.

$ (6) bekezdése szerint az Oktatási és Kulturális Kĺlzlönyb en is kozzé kell tenni és a pá|yźnat
benyújtásának hataridej ét a személyugyi kĺizpont internetes oldalan tĺjrténő kozzététe|től kell
számítanl. A páIyázat benyújtásĺínak a hatándeje a pá|yźnati felhívásnak a személyügyi koz-
pont honlapjánva|ő elsődleges kozzététe|tol szźlmított harminc napĺá| ľövidebb nem lehet. A
pá|yźnati felhívást az O|<tatási és Kultuľális K<izlöny 2014. áprilisi szźtnában fudjuk legko-
ľábban megjelentetni. A |ap źůta|ában havonta két alkalommal jelenik meg és a kéręlem beéľ-
kezését követően, 5-6 hét múlva teszik kozzé a megjelentetni kívánt pźiyź.zati felhívásokat. A
személyügyi kĺizpont internetes oldalan _ az oktatási és Kultuľális Közlönyben való megjele-
néssel <isszhangban _ 2014. április 23. napjátől kezdődően jelentetjfü meg a péůyázatí felhí-
vást.
A32612013. (VIII.3O.) Korm. rendelet 29. s Q) bekezdése a|apjtn, figyelemmel az Nkt. 67. $
(1) bek. d) pontjában foglaltakľa, akiĺevezésre és megbízásra kerülő óvodavezetők részére
nem kĺjthető ki próbaidő.

A hatályos jogszabá|y szerint (Kjt. 20lA. $. (6) bek.) a magasabb vezetői beosztásra kiírt pá-
Iyézat esetén apáIyźnőt apáiyázati határidő |ejártft k<jvető huszonegy napon belül a kinevezé-
si, megbízási jogkör gyakorlója áltaL létrehozot1lega|ább háromtagĹl, a betöltendő munkaköľ
feladatait érintően szakértelemmel rendelkezł5 bízottság hallgatja meg. A Képviselő-testtilet és
Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatarő| sző|ő 25120|3. (v.27.) számu önkormányzati
rendelet 4. mel1ék1et2.4.1. pontja a|apjźn az értékeIóbizottsźryi feladatokat a Humánszo|géita-
tási Bizotts ág |atja e|.

A Képviselő-testület 20|4. júliusi ülésén javaslom a beérkezett pá|yźnatok elbírálását. A
képviselő-testületi d<jntéshez ki kell kémi a véleményezésre jogosultak (nevelőtestĹilet, alkal-
mazottl kozösség, szülői szeÍvezet, Nemzeti Pedagógus Kaľ illetékes teľületi szerve) vélęmé-
nyét, továbbá - tekintettel arra, hogy az óvodfü a|apítő okiľatuk szerint magyaľ nyelven ci-
gány kulturális nevelést is végeznek - a keriileti cigány nemzetiségi önkormányzat egyetértés-
ét. A vélemény kialakításéůloz legalább 15 napot kell biztosítaĺi az érdekelteknek.

IV. Dłintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése
Jęlen előteľjesztésben ismertetett indokok, tényállás alapján javaslatot teszek ana, hogy a
Képviselő-testtilet pźlyźzatot íĺjon ki a Koszorú, a Napsugár, a TA-TI-KA és a Kincskereső
Napközi otthonos ovoda vezętoi álláshelyérę a20|4. auguszľuso1. _20|9.július 31. napjáig
terjedő időszak'ra, továbbá a Vĺáľunk Rád Napkĺizi otthonos ovoda vezetoi álláshelyére a
2014. október |6. _2019.július 3I. napjáigteľjedő időszakľa.

A törvény adta lehetőséggel élve, nyilvános pá|yáztatás nélkül javaslom Vaľadiné orosz Ág-
nes újbóli vezetoí megbizását a Pitypang Napközi otthonos ovodában 5 évľe szőIőan, a20I4.
augusztus 0I. _ 2019. jrilius 3 1. napjáig teľjeđő időszakĺa.



V. Dłintés célja' pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a Képviselő-testület pźtlyazati eljárás lefolytatásávaI vagy nyilvĺĺnos pá-
IyazÍatás nélkiil gyakorolja intézményvezętoi megbízási jogkörét annak érdekében, hogy a
fent megnevezett óvodák megiiresedo ővodavęzetői álláshelyei betöltésre keľüljenek.

A pá|yázati kiíľások megjelentetése pénzügyi feđezetet nem igényel. Az ővodavezetők illet-
ménye a20I4. évi költségvetésben teľvezésľe keľiilt.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet
Az Nkt. 67, s Q) bekezdése éľtelmében az intézményvezető kiválasztása nyilvános pźiyźzat
útján tĺiľténik, a pá|yázat mę||őzheto, ha az intézményvezetó ismételt megbízásával a fenntar-
tó és a nevelőtesttilet egyetéľt, egyetértés hiényźlbaĺ, tovźhbá az intézményvezető haľmadik és

további me gbízási ciklusát me ge|ő zo en a p áIy ázat kiírás a kĺitelező.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréľől és a közalkalmazottak jogá||ásáről szóló 199f. évi
)O(XIII. ktjznevelési iĺtézményękben tĺjľténő végľehajtásarőI szőIő 3261201'3. (VIII. 30.)
Korm. rendęlet 22. s 0) bekezdése, a Kjt. 20lA. $ (3) bekezdése, továbbá akoza|kaImazotti
pá|yázatnak a koľmányzatí személyugyi igazgatásí feladatokat e||átő szerv honlapjan töľténő
kozzétételére vonatkoző tészletes szabályokĺól szóló 38812007. (XII. 23.) Korm. rendęlęt 1.

szźtmumelléklęte e|őíĄa, hogy a pá|yazati felhívásnak mit kell tarta|maznia.

A Kjt. 20lA. $ (4) bekezdése előírja' hogy a pá|yázati felhívást a kormányzatí személyugyi
ígazgatási feladatokat ęllátó szerv (személyĹigyi központ) inteľnetes oldalán, a fenntaľtó ĺjn-
kormányzat székhelyén a helyben szokásos móđon kęII kozzétenni, továbbá a 32612013.
(Vm.30.) Korm. rendelet 22. s 6) bekezdése előiqa, hogy a pá|yázati felhívást azoktatási
és Kultuľális Közlönyben is kozzé kell tenni és a pźiyźnat benyújtásának hatáľidejét a sze-
mélyügyi központ internetes oldalan töľténő kozzétételtőlkell szźtĺĺljtani, apźiyázat benyujtá-
sanak ahatáriďeje pedig apá|yazati felhívásnak a személytigyi központ honlapjan való elsőd-
|eges kozzétételtől szźtmitott haľminc napnál rövidebb nem lehet.

A képviselő-testĹilet hatásköre azMofu.41. $ (6)-(7) bekezdésében, valamínt 42. $ 2. pontjá-
ban foglaltakon alapul.

Kérem az alábbi hatźn o zati j avas l at e lfo gadás át.

Hĺ'ľÁnoz,ł'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1.) óvodav ezetoí pá|yazatokat je1entet meg a Koszoľú Napközi otthonos óvoda, a Napsugár
Napkcizi otthonos óvoda' a ľa.-lĺ-ra Napközi otthonos ovoda, a Kincskereső Napközi
otthonos ovoda és a Vaľunk Ráđ Napközi otthonos ovoda vezetői álláshelyéľe az e|őteqesz-
tés 1-5. melléklete szeľinti taľtalommal.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. mĺáľcius 5.

f.) anemzeti köznevelésľől sző|ő2011. éví CXC. töľvény 67. $ (7) bekezdésében foglaltak
aIapjáĺnyilvĺĺnos pá|yáńatás lefolytatása nélkül egyetért a Pitypang Napközi otthonos ovoda
(1087 Budapest, Százađos t|t I4.) vezetoje,Yárađiné orosz Agnes ismételt vezetoi megbízźr
sával 5 évre szólóan, a20L4. augusztus 0I. _2019.július 3I. napjaígteľjedő időszakľa.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. marcius 5.



3.) felkéľi a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I.) pontja szerinti páIyźnati felhí-
vások megjelentetéséről a koľmányzati személyugyi ígazgatźsi feladatokat e||átő szeľv inter-
netes oldalán, a Budapest Józsefuarosi onkormányzat íntemetes honlapjan, az Oktatási és
Kultuľális Kĺizlönyben.

Felęlős; polgármesteľ
Határĺdő: 20|4. április 30.

4.) felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatározat 1.) pontjában kiírt páLyázatok elbírá|ására, va|a-
mint a hatźrozat 2,) pontjában meghatarozott óvodavezetői megbízásra vonatkozó javaslatot
teľj essze be a Képviselő-testiilet 20|4.júliusi első üléséľe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a képviselő-testiilet zIl4.júliusi első ülése

A diintés végľehajtását végző szervezeti egysóg: Humánszolgá|tatási Ügyosĺály Human-
kapcsolati lroda, Jegyzői Kabinet SzemélyĹigyi Iroda

Budapest, 2014. februar 24.

O-upŁ^ t-ką )

Sántha Péteľné
alpolgáľmesteľ

Töľvényességi ellenorzes :

Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺíl: ,1 f

,L ,rľbĺ. ?.^)/
dľ. Més.zár Eľika ,/

a|jegyző 
ZÜu FEBfi 3l-,



1.sz. melléklet

Budapest Főváľos VIII. keľület Józs efváros onko rmányzata
a ktizalkalmazottakjogállásáľól szĺóló 1992. évi XXXIII. tiiľvény 20ĺA. $-a alap.

jánpá.Jyá.zatot hiľdet a
Koszorú Napközi Otthonos Ovoda

őv o dzv ezetői (m a gasabb vezető) b eo sztás e||áúásár a

PALYAZATI FELHIVAS

A magasabb v ezetői megbízás keľetei, időtaľtama :

Határozat|aĺ idejű közalka|mazottijogviszony keretében Koszorú Napközi otthonos ovoda
magasabb vezetői - intézményvezetői megbíztls' akoza|ka|mazot1akjogállásaľó| szóIő 1992.
évi X)oilII. ttirvény (a továbbiakban: Kjt.) 21lA. $ (5) bekezđése alapjan, próbaidő nélktil.

Avezetoimegbízźshatźtrozottidőre,20|4. augusztus 01-től 2019.jú1ius 3l-ig szól (5 év).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1086 Budapest, Koszoni u. |4-16.

A magasabbvezetői beosztáshoztartoző, illetve avezetői megbízássa| járő lényeges fela.
datok:

A kĺjznevelési intézmény szakszeľű, törvényes műkcjdtętése, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapításáĺa és a juttatásokľa a Kjt., valamint a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a koza|ka|mazottak jogállásaľól sző|ő |992. évi XXXII. törvény köznevelési
íntézményekben történő végrehajtásaről' szőLő 326lf013. (Vil.30.) Korm. rendelet rendelke-
zéseí az iľanyadók.

Munkáltatĺi: Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testĹilete,
az egyéb munkáltatói jogokat a polgĺíľmesteľ gyakorolja /\4ötv. 19. s, 67 . $ g) pont/

Alkalmazási feltétel: a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkak<irben fennálló,
hatźrozat|an időre, teljes munkaidőre szóló a|ka|mazźs vagy a megbízással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörben tĺjľténő, hattrozat|an időľe teljes munkaidőre szóló a|kalmazás Aikt. 67.

$ (1) bek. d) pont/

Pá.Jyázati feltételek:

felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség a nemzęti kcjznevelésről szóló
2011. évi CXC. tcirvény 67. $ (1) bek. a) pontjában,3. mellékletének2. pontjában,98. $
(8) bekezdésében foglaltakľa tekintettel,
pedagógus-szakvizsga keľetében szerzett intézményvezetői sza|<képzettség Atrkt. 67. $ (1)
bek. b) pont/,

Iega|ább öt év pedagógus-munkaköľben szerzett szakmai gyakorlat A{kt. 67. $ (1) bek. c)
pontl,
büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. $. (2d) és (2e)bekezdésében meghatźnozott követel-
ményeknek való megfelelés hatósági bizonyítvźlnrrya| tĺlľténő igazo|ása l Kjt. 20. $ (2)
bek. a) pont, Kjt. 20. $ (4) bek./,
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cselekvőképesség lKjt.20. $ (2) bek. b) pont/,
magyat állampolgarság, vagy külön jogszabáIy szerint a szabaď mozgźls és taľtózkodás
jogával való rendelkezés, illetve bevándoroltvagy letelepedett státusz lKjt.20. $ (2) bęk.
c) pont/,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a páLyazat elnyeľése esetén (a 2007 . éví
CLII. ttirvény alapjarl).

A' pá.Jy ánat elbírálásánál előnyt j elent:
. helyismeret (Budapest Fővĺĺros VIII. kerületi köznevelési intézmények ismeľete)
- |egaLźbb 1-3 év vezetőitapasńalat
- felhasználói szintű MS offlce (irodai alkalmazások) ismerete

Előnyt j elentő kompetenciák:
- kiváló színťllkommunikációskészség
- kiváló sziĺĺivezetoiképesség

A' páiyázat ľészeként benyújtandĺó iľatok, igazolások, melyek hiánya a páiyázat éľvény.
telenné nyilvánítását vonja maga után:

- fenyképpel ellátott részletes szakmai önéIetrajz,
- a költségvetési szerv tevékenységével ĺisszefüggő és a keľület je||egéhez igazođő

szakmai vezętői koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési eIképzelé-
sek,

- avégzettséget igazo|ő okiratok másolata,
- harom hónapnál nem régebbi hatósági bízoĺyítvány a btirrtetlen előélet ígazo|ására,

valamint annak igazo|ására, hogy apá|yaző nem áll olyan foglalkozás eltiltás hatá-
Iya a|att, amely köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé,

- a ptiyéző ny7|atkozata aÍra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén va-
gyonnyilatkozat-tételí kĺitelezettségének eleget tesz,

- apáIyaző nyilatkozataarÍavonatkozóan, hogy apa|yźnati arryagźlbarl foglalt szemé-
lyes adatainak a pá|yázati eljarással ĺisszefuggő kezeléséhez, a vé|eményezők és

dĺintéshozók részérę tĺjrténő megismertetéséhez, sokszorosításźlhoz és továbbításá-
hozhozzájáruI.

A beosztás bettiltésének időpontja: A beosztás 2014. augusztus 1-től tölthető bę.

A https://kozĺgallas.gov.hu internetes oldalon ttirténő közzététel időpontjaz 2014. április
23.

A páily ázat benyúj tásának hatáľid ej e : 20 | 4. mźĄus 23 .

A pźiyźzati kiíľással kapcsolatosan további információt Kincses Ibolya a Humánkapcsolati
Iroda v ezetője nýjt, a 459 -fI97 telefonszámon.

A' pá|y ázatok benyújtásának módj a :

1 eredeti példanyban Budapest Józsefu iíľosi onkorm ányzat Polgrírmesterének cimezv ę
(1082 Budapest, Baross tl. 63-67.) zźrtbotítékban postai úton tĺjľténő megküldésével
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Humánszo\gá|tatási Ugyosná|y részére
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.III- emelet 301.). Kérjfü a borítékon feltüntetni: ,,Pá-
|yázat a Koszorú Napkozi otthonos ovoda óvodavezetői álláshelyére,,.
vagy elektronikus úton Kincses Ibolya részére a kincsesi@jozsefuaľos.hu e-mail cí-
men keresztüI.



A pá|y ánati elj áľás' a páiy ánat elbíľálásának mó dj ao ľendj e :

A pá|yźnatok eredményéről a szakbizottság véleménye alapjan a Képviselő-testtilet dĺint,
melyľől a páIyázők legkésőbb az e|bíráIástól számított 8 napon belül írásban té!ékoztatást
kapnak.

A pźł|yźłzat ęlbírĺílásának hątáľidęję: képviselő-tęsttilęti f0I4. júliusi első ülés (vríľhatóan
20|4.július 2.)

A p ály ázat kiíľá s közzététe|én ek h elye, id ej e :

Polgĺíľmesteľi Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtĺámogatási Irodájźn, az oktatási
és Kulturális Ktĺzlönyben és a wwwjozsefuaros.hu, www.kozigallas.gov.hu honlapokon leg-
később 2014. április 30-tól a benýjtási határidőig.



2.sz. melléklet

Budapest F'őváros VIII. kerůilet Józs efváľos onko rmány zzta
a ktizalkalmazottakjogállásáról szĺóló 1992. évi XXXIII. tiiľvény 20lA. $.a alap.

jánpá|yánatot hĺrdet a
Napsugáľ Napktizi otthonos óvoda

óvodavezetői (m a gas abb v ezető) b eosztás ellátás áľa

PALYAZATI FELHIVAS

A ma gas abb v ezetői me gbízás keľetei, időtaľtama :

Határozat|an idejű közalka|mazoÍtíjogviszony keľetében Napsugĺáľ Napkcizi otthonos ovoda
magasabb vezetői - intézményvezetoi megbízás, a közalkalmazottak jogá|Iásarő| sző|ő 1992,
évi XXXIII. tclrvény (a továbbiakban: Kjt.) 2|lA. $ (5) bekezdése alapjan, próbaidő nélkül.

A vezetői megbízáshatźrozottidőre, 2014. augusztus Ol-től20|9.július 3I-igszőI (5 év).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1086 Budapest, Dankó u. 31.

A magasabb vezetői beosztáshoz tartoző, ĺlletve avezetői megbízássa| járő lényeges fela-
datok:

A köznevelési intézmény szakszeľű, töľvényes mfüödtetése, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapításźlra és a juttatásokľa a Kjt., valamint a pedagógusok előmeneteli
ľendszeréľől és a koza|ka|mazottak jogállásĺáľól sző|ő 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
iĺtézméĺyekben töľténő végrehajtásttőI szőIő 3f6l20|3. (VIII.30.) Koľm. ľendelet rendelke-
zései az irányadók'

Munkáltató: Budapest Főváros VIII. kęrülęt Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete,
az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja /Mĺltv. 19. $' 67. $ g) pont/

Alkalmazási feltétel: a nevelési-oktatási íntézméĺyben peđagógus-munkakörben fennálló,
hatźnozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg peda-
gógus-munkakĺjrben töľténő, határozat|an időľe teljes munkaidőre szóló alkaImazás AIkt. 67.

$ (1) bek. d) pont/,

Pá.Jyázati feltételek:

felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzeltség anemzeti k<jznevelésről szóló
20II. évi CXC. t<irvény 67. $ (1) bek. a) pontjában, 3. mellékletének 2. pontjában, 98. $
(8) bekezdésében foglaltakľa tekintettel,
pedagógus.szakvizsgakeľetében szerzett intézményvezetőiszal<képzettség Aĺkt. 67. $ (1)
bek. b) pont/,
legalább öt év pedagógus-munkakĺjrben szetzett szahnai gyakorlat /I{kt. 67. $ (1) bek. c)
pont/,
biintetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. $. (2d) és (2e)bekezđésében meghatátozott kĺjvetel-
ményeknek való megfelelés hatóságí bizonyítvánnyal töľténő igazo|źsa l Kjt. 20. s Q)
bek. a) pont, Kjt. 20. $ (4) bek./,
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cselekvőképesség lKjt.20. $ (2) bek. b) pont/,
Ínagyar á|lampolgźtrság, vagy külön jogszabáIy szerint a szabad' mozgź,s és taľtózkodás
jogáva| való ręndelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett stáfusz lKjt. 20. $ (2) bek.
c) pont/,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelęzettség teljesítése a páIyźzat elnyerése esetén (a2007. évi
CLII. tĺjrvény alapj an).

A pá'Jy ánat elbíľálásánál előnyt jelent:
- helyismeľet (Budapest Főváros VIII. kerületi k<jznevelésiiĺtézmények ismeľete)
- legalább 1-3 év vezetóitapaszta|at
- felhasználói szintű MS office (irodai alka|mazások) ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:
- kiváló szintű kommunikációs készség
- kiváló szintú vezętói képesség

A páiJyánat ľészeként benyrĺjtandĺó iľatok, igazolások, melyek hiánya a pályázat éľvény.
telenné nyilvánítását vonja maga után:

- fényképpel ellátott részletes szakmai onéIetrajz,
- a költségvetési szerv tevékenységével összefiiggő és a kerület jellegéhez igazodő

szakmai vezetoí koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési e|képze|é-
sek,

- a végzettséget ígazolő okiratok másolata,
- haľom hónapnál nem régebbi hatósági bízonyítrány a btintetlen előélet igazo|ásźna,

valamint annak igazolásáta, hogy apá|yáző nem áll olyan foglalkozás eltiltás hatá-
Iya alatt, amely köznevelési intézménybęn közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé,

- a páIytuő nyi|atkozata affa vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén va-
gyonnyilatk ozat-téte|i k<jtelezettségének eleget tesz,

- apá|yáző nyilďkozataaÍÍavonatkozóan, hogy apá|yázatíarryagábarĺfoglalt szemé-
lyes adatainak a páIyázatí eljráľással összefüggő kezeléséhez, a vé|eményezők és
döntéshozók részérę tcjrténő megismeľtetéséhez' sokszoľosításához és továbbításá-
hozhozzájtrul.

A beosztás bettiltésének időpontja: A beosztźs20|4. augusztus 1-tőltĺilthető be.

A https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon ttirténő kör.zététel időpontja: 2014. ápľilis
23.

A páĺIy ázat b eny rĺj tás án ak hatáľidej e : 20 | 4. máj us 2 3 .

A pá|yázati kiíľással kapcsolatosan további információt Kincses Ibolya a Humĺínkapcsolati
Ir oda v ęzetőj e nýjt' a 459 -2197 telefonszámon.

A pá.Jy ázatok benyúj tásának mĺódj a:
1 eľedeti példĺínyban Budapest Józsefuarosi onkormrínyzat Po|gármesterének címezve
(l082 Budapest, Baross u. 63-67.) zártborítékban postai úton töľténő megküldésével
vagy személyesen a Polgármesteľi Hivatal Humánszolgá|tatási ÜgyosaáLy részére
(l082 Budapest, Baľoss u. 63-67 .III. ęmelet 301.). Kérjük a borítékon feltüntetni: ,,Pá-
Iytaat a Napsugár Napktizi otthonos ovoda óvodavezetői álláshelyére''.
vagy elektľonikus rĺton Kincses Ibolya részére a kincsesi@'iozsefuaros.hu e-mail cí-
men keresztül.
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A páůy ázati elj áľás' a p á|y ázat elbíľálásának m ódj a' ľendj e :

A pá|yźnatok eredményéről a szakbizottság véleménye alapján a Képviselő-testĹilet dĺ!nt,
melyről a pá|yázők legkésőbb az elbíráIźlstól sziĺmított 8 napon belül írásban tájékoztatást
kapnak.

Apáilyázat elbíľálásáłnakhatáľideje: képviselő-testiileti 2014.júliusi első tilés (várhatóan
20|4.július 2.)

A p áiy ázat kiírá s közzététe|én ek h ely en ĺd ej e :

Polgármesteri Hivatal HumánszolgźitatásilJgyosztáIy CsaládtámogatásíIrodáján, az olr.:ratási
és Kulturális K<izlĺinyben és a wwwjozsefuaľos.hu, www.kozigallas.gov.hu honlapokon leg-
később 201 4, április 3 0-tól a benyúj tás i hattndőig,
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3.sz. melléklet

Budap est Főváľos VIII. keľü let Jĺizsefváro s Onko rmány zata
a ktizalkalmazottakjogállásáľól szólĺí 1992. évĺ XXXIII. tłiľvény 20lA. $.a alap.

, já,npá|yázatot hiľdet a
TA-TI-KA Napkäzi Otthonos Ovoda

ĺívodavezętői (magasabb vezető) bęosztás ęllátásáľa

pAĺvĺzĺTI FELHÍvÁs

A magas abb v ezetői m e gbízás keľetei, id őtaľtama :

Hatźrozat|an idejű közalka|mazottíjogviszony keretében ľ,ą.-ľl-ra Napközi otthonos ovo-
da magasabb vezetői - intézményvezetőí megbízás, a közalkalmazottak jogá,I|ásáről szóló
1992, évi XXXIII' törvény (a továbbiakban: Kjt.) 2IlA. $ (5) bekezdése alapjźn, próbaidő
nélkiil.

Avezętőimegbizáshatározottidőre,2014. augusztus 01-től20l9.jú1ius 3l.ig szól (5 év).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1088 Budapest, Rákóczi út 15.

A magasabb vezetői beosztáshoztartoző, illetve avezetői megbízássa| járő lényeges fela.
datok:

A kĺiznevelési intézmény szakszeľű, törvényes miiködtetése, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapításáĺa és a juttatásokĺa a Kjt., valamint a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a koza|ka|mazottak jogállásaľól sző|o 1992. évi XXXIII. törvény kĺjznevelési
intézményekbęn t<jrténő végrehajtásáról szőLő 32612013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelke-
zései az iľĺínyađók.

Munkáltató: Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzatKépviselő-testiilete,
az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakoľolja /Mötv. 19. $, 67. $ g) pont/

Alkalmazási feltétel: a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkaköľben fennálló,
hattrozat|an időre, teljes munkaidőľe szóló alkalmazásvagy a megbízással egyidejűleg peda-
gógus-munkakĺjrben történő, hatfuozatlan időre teljes munkaidőre szóIő a|ka|mazás A{kt. 67.

$ (1) bek. d) pont/

Páiyázati feltételek:

felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. $ (l) bek. a) pontjában, 3. mellékletének 2. pontjában, 98. $
(8) bekezđésében foglaltakľa tekintettel,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szal<képzeÍtség Atrkt. 67. $ (1)
bek. b) pont/,
legalább öt év pedagógus-munkakĺjrben szerzett szakmai gyakorlat AIkt. 67. $ (1) bek. c)
ponť,
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btintetlen előélet, tovźhbá a Kjt. 20. $. (2d) és (2e)bekezdésében meghatarozott követel-
ményeknek való megfelelés hatósági bizonyítvánnyal történő igazo|ása l Kjt. 20. s Q)
bek. a) pont, Kjt. 20. $ (4) bek.l,
cselekvőképesség lKjt.20. $ (2) bek. b) pont/,
magyar állampolgarság, vagy kiilĺjn jogszabáIy szerint a szabad mozgás és taľtózkodás
jogáva| való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett stáfusz lKjt.20. $ (2) bek.
c) pont/,
vagyonnyilatkozat-tételi kĺitelezettség teljesítése apźiyźnat elnyerése esetén (a2007. évi
CLII. törvény alapjan).

A pá|yánat elbíľáIásánál előnyt j elent:
- helyismeret (Budapest Főviíľos VIII. keľületi köznevelési intézmények ismerete)
- legalább 1-3 év vezetőitapasztalat
- felhasználói szinttĺ MS office (irodai alkalmazźsok) ismeľete

Előnyt jelentő kompetenciák:
- kiváló szinttĺ kommunikációs készség
- kiváló szintrĺ vezetoi képesség

A páůyázat ľészeként benyújtandó iratok, igazolások, me|yek hiánya a páůyá.zat éľvény-
telenné nyilvánítását vonja maga után:

- fenyképpel ellátott részletes szakmai óné|etrajz,
- a kĺiltségvetési szerv tevékenységével összefiiggő és a kerület jellegéhez igazodő

szakmai vezętői koncepció és szakmai helyzetelemzésľe épülő fejlesztési e|képze|é-
sek,

. avégzetĺséget igazo|ő okiratok másolata,
- haĺom hónapnálnem régebbi hatósági bízonyítvány a biintetlen előélet igazo|źsźra,

valamint annak ígazo|ására, hogy apźtlyaző nem áll olyan fog|a|kozás eltiltás hatá-
|y a alatt, amely kĺiznęvel é s i intézményben kö zalka|mazotti j o gv i szony léte s íté s ét
nem teszi lehetővé,

- a pá|yáző ĺyi|atkozata arÍa vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén va-
gyonnyilatk ozat-téte|í kĺjtelezettségének eleget tesz,

- a pźiy áző ny i|atkozata aft a vonatkozóarr, ho gy a p áIy énatí arry agźlban fo glalt szemé-
lyes adatainak a pá|yźnatí eljĺáľással összefüggő kezeléséhez, a vé|eményezők és
dĺjntéshozók részére töľténő megismertetéséhez, sokszoľosításźůloz és továbbításá-
hozhozzájźni.

A beosztás bettiltésének időpontja: A beosztás20|4. augusztus 1-től tcjlthętő be.

A https://kozÍgallas.gov.hu internetes oldalon ttiľténő kőzzététe| ĺdőpontja: 2014. április
23.

Apń|yńzat benyújtásának határidejez 2014. május 23.

A páiyázati kiírással kapcsolatosan további infoľmációt Kincses Ibolya a Humánkapcsolati
Iroda vezetoje nffit, a459-2|97 telefonszámon.

A pá'Jy ázatok benyúj tásának módj a :

1 eredeti példrínyban Budapest Józsefu iĺĺosi onkoľm áĺyzat Polgáľmesterének címezv e
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.) zártborítékban postai rĺton tĺjľténő megktildésével
Vagy személyesen a Polgármesteľi Hivatal Humánszo|gá|tatási Ügyosztá|y rész&e
(1082 Bucĺapest, Baross l. 63-67.III. emelet 301.). Kéľjük a boľítékon felttintetni: ,,Pá-
|yázat a TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda óvodavezetői álláshelyéľe''.
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vagy elektronikus úton Kincses lbolya tészére a kincsesi@jozsefuaros.hu e-mail cí-
men keresztĹil.

A p áiJy ázzti elj áľás' a p á|y ánat elbíľálásának módj a' ľendj e :

A páIyázatok eredményéľől a szakbízottság véleménye alapjan a Képviselő-testĹilet dönt,
melyről a pá|yźzők legkésőbb az elbíráIástól számított 8 napon beliil írásban tájékoztatást
kapnak.

A páiyázat elbírálásának hatáľideje: képviselő-testületi 2014. júliusi első iilés (varhatóan
20|4.július 2')

A p ály ázat kiíľás kőzzététe|ének h ely e, id ej e :

Polgáľmesteľi Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtrĺmogatási Irodájźn, az oktatési
és Kulturális Kĺizlönyben és a wwwjozsefuaľos.hu, www.kozigallas.gov.hu honlapokon leg-
később 2014. április 30-tó1a benyújtási hatáľidőig'
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4.sz. melléklet

Budapest Főváľos YIII. keľület Józsefváros onko rm ány zata
a kiizalkalmazottak jogállásárĺól szĺóló 1992. évi XXXII. ttirvény 20ĺA. $-a alap-

jánpáiyánatot hirdet a
Kĺncskeľeső Napkiizi Otthonos ovoda

óvo davezetíĺi (m a gas abb v ezętő) bęosztás ellátásáľa

pĺĺyĺzĺTl FELHÍVÁS

A magasabb v ezetői megbízás keľetei, időtaľtama:
Hatáĺozat|arl idejű közalkalmazotti jogviszony keretében Kincskereső Napközi otthonos
ovoda magasabb vezetői - intézményvezetői megbízás, a kcjzalkalmazottak jogállásaĺól szóló
1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 2IlA. $ (5) bekezďésę a|apjźn, próbaidő
nélkül.

Avezetőimegbizáshatározottidőre,2014. augusztus 01-től20l9.jú1ius 31-ig szól (5 év).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.

A magasabb vezetői beosztáshoz tartoző, illetve avezetői megbízással járő lényeges fela.
datok:

A köznevelési intézmény szakszeľíi, törvényes működtetése, munkáItatőijogok gyakorlása.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokľa a Kjt., valamint a pedagógusok előmenetęli
rendszeréľől és a közalkalmazottakjogállásĺĺľól szóló 1992. évi )c(xIII. törvény kĺjznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról sző|ő 32612013. (VIII.3O.) Koľm. rendelet rendelke-
zéseí az iľĺĺnyadók.

Munkáltató: Budapest Főviíľos VIII. keriilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzatKépviselő-testiilete'
az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja Av1ötv. |9, s, 67 . $ g) pont/

A|ka|mazási feltétel: a nevelési-oktatási iĺltézméĺyben pedagógus-munkaköľben fennálló,
hatánozat|an időľe, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg peda-
gógus-munkak<lrben töľténő, hatźłrozatlan időre teljes munkaidőre sző|ő alkalmazás Arkt. 67.

$ (l) bek. d) ponť

Pá|yá.zati feltételek:

felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség a nemzeti k<jznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. $ (1) bek. a) pontjában, 3. mellékletének 2. pontjábarĺ, 98. $
(8) bekezdésében foglaltalľa tekintettel,
pedagógus-szakvizsgakeretében szerzett intézményvezetoisza|<képzettség A{kt. 67. $ (1)
bek. b) pont/,
legalább öt év pedagógus-munkak<jrben szerzett szakmai gyakorlat A{kt. 67. $ (1) bek. c)
pont/,
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biintetlen előélet, tovźlbbá a Kjt. 20. s' (2d) és (2e)bekezdésében meghatározott követel-
ményeknek való megfelelés hatósági bizonyíNánrryal történő ígazo|ása l Kjt.20. s (2)
bek. a) pont, Kjt. 20. $ (4) bęk.l,
cselękvőképesség lKjt.20, $ (2) bek. b) pont/'
magyar állampolgárság, vagy ktilĺjn jogszabá|y szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz lKjt.20. $ (2) bek.
c) pont/,
vagyonnyilatkozat-tétęli kötelezettség teljesítése apźůyázat elnyeľése esetén (a2007. évi
CLII. törvény alapj án).

A páiy ázat elbíľálásánál előnyt jelent:
- helyismeret (Budapest Főváros VIII. keľĹileti köznevelésí intézmények ismerete)
. IegaIélbb 1-3 év vezetőitapaszta|at
- felhasználói szintrĺ MS office (irodai a|kalmazások) ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:
- kiváló szinttĺ kommunikációs készség
- kiváló szintú vezetőíképesség

A páiJyánat ľészeként benyújtandó iratok, igazolások, melyek hiánya a páůyázat éľvény.
telenné nyilvánítását vonja maga után:

- fényképpel ellátott részletes szakmai oné|etrajz,
- a költségvetési szerv tevékenységével összefiiggő és a kerület jellegéhez igazodő

szal<naivezetői koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelé-
sek,

- a végzettséget igazo|ő okiratok másolata,
- haľom hónapnál nem ľégebbi hatósági bizoĺyítvźlny a biintetlen előélet igazolásźlra,

valamint annak igazoIására, hogy a ptiyáző nem ál1 olyan foglalkozás eltiltás hatá-
|ya a|aĺt, amely k<jznevelési intézményben kcjzalkalmazottí jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé,

- a páIyaző nyi|atkozata arÍa vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén va-
gyonnyilatkozat-tétę|i kötęlęzęttségének eleget tesz,

- a páIy aző nyilatkozata aÍÍ a vonatkozóan, ho gy a pá|y ázati any agźlban fo glalt szemé-
lyes adatainak a pá|yźzati eljarással összefliggő kezeléséhęz, a véIeményezők és
döntéshozók részére történő megismertetéséhez, sokszorosításźůloz és továbbításá-
hozhozzéiźľ:ul.

A beosztás betiiltésének időpontja: A beosztás2014. augusztus 1-tőltĺjlthető be.

A https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon tiiľténő kőz'zététe| időpontja: 2014. április
23.

A' p ály álzatb enyúj tás ának határi deje: 20 I 4. máj us 2 3 .

A' ptiyźzati kiírással kapcsolatosan további információt Kincses Ibolya a Humánkapcsolati
lľoda vezetője nýjt, a 459 -2197 telęfonszámon.

A' pá.Jy ázatok benyúj tásának módj a:
l eredeti példányban Budapest Józsefuárosi onkormanyzat Po|gármesterének címezve
(1082 Budapest, Baross v 63-67.) zźtrtbotitékban postai úton töľténő megkülđésével
vagy személyesen a Polgĺírmesteri Hivatal Humánszo|gźitatási Ügyosĺá|y részére
(1082 Budapest, Baross u. 63-67 ,III. emelet 301.). Kérjtik a borítékon felttintetni: ,,Pá-
Iyźnat a Kincskereső Napközi otthonos ovoda ővodavęzętői álláshelyéľe''. 
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vagy elektronikus úton Kincses Ibolya részére a kincsesi@jozsefuaros.hu e-mail cĹ
men keresztĹil.

A páiJy ánati elj áľás' a p ń|y ázat elbíľálásának módj a, ľendj e :

A pá|yázatok ęredményéről a szakbizottság véleménye a|apjźn a Képviselő-testiilet dönt,
melyről a pá|yazők legkésőbb az e|bíráIástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatést
kapnak.

A pá|yńzat elbíľálásának határideje: képviselő-testĺileti 2014. júliusi első Ĺilés (vaľhatóan
20|4.július 2.)

A' páiy ánat kiíľás kőzzététe|ének helyeo ĺdej e :

Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtrĺmogatási lrodáján, az oL<tatási
és Kulturális Kcizlönyben és a wwwjozsefuaľos.hu, www.kozigallas.gov.hu honlapokon leg-
később 2014. április 30-tól a benffitási hataridőig.
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5.sz. melléklet

Budap est Főváľos VIII. keľii let Józs efváros onko rmány zata
a ktizalkalmazottakjogállásáľĺól szóló 1992. évi XXXIII. tiĺľvény 20IA. $-a alap-

jánpáilyázatot hiľdet a
Váľunk Rád Napktizi otthonos ovoda

ĺĺvodavezetői (magasabb vęzętő) bęosztás ęllátásáľa

pŁĺvĺzĺTI FELHÍvÁs

A ma gasabb v ezetői m e gbízás keľetei, Íd őtartama :

Hatźrozat|an idejű kĺlzalka|mazotti jogviszony keretében Váľunk Rád Napközi otthonos
ovoda magasabb vezetői - intézményvezetoimegbizźs, a közalkalmazottak jogállásĺírólszóló
|992. évi XXxm. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 21lA. $ (5) bekezdése alapján, próbaidő
nélkiil.

Avezetoímegbizáshatźtrozottidőre,2014. október 16-tó1z0I9.július 31-ig szól (5 év).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1086 Budapest, Csobánc u. 5.

A magasabb vezetői beosztáshoz tartoző, illetve avezetői megbízással jáľó lényeges fela.
datok:

A köznevelési intézmény szakszerĺi, töľvényes működtetése, munkźitatőijogok gyakoľlása.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapításźna és a juttatásokra a Kjt., valamint a pedagógusok előmeneteli
rendszeréľől és a koza|ka|mazottakjogállásaľól szóló 1992. évi )O(XIII. töľvény k<iznevelési
irtézményekben történő végrehajtásĺĺról szőlő 32612013. (VIII.3O.) Korm. ľendelet rendelke-
zéseí az iľĺĺnyadók.

MunkáItató: Budapest Fővĺíros VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testülete,
az egyéb munkáltatói jogokat a polgiíľmester gyakorolja /\4citv. 19. $' 67. $ g) pont/

Alkalmazási feltéte|: a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkaköľben fennálló,
hatźnozat|arl időre, teljes munkaidőľe szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejrĺleg peda-
gógus-munkakörben történő, hatfuozatlaĺl időre teljes munkaidőre szóló a|ka|mazźs A{kt. 67.

$ (1) bek. d) pont/

Pályá.zati feltételek:

felsőfokú óvodapeđagógusi végzettség és szakképzettség a nemzeti kĺiznevelésről szóló
20l|. évi CXC. tĺirvény 67. $ (1) bek. a) pontjában, 3. mellékletének 2. pontjábarl, 98. $
(8) bekezđésóben foglaltakĺa tekintettel,
pedagógus-szakvizsgakeretében szerzettirtézményvęzętői szakképzettség /Irlkt. 67. $ (1)
bek. b) pontl,
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerze|1szakmai gyakoľlat Atrkt. 67. $ (1) bek. c)
pont/,
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btintetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. $. (2d) és (2e) bekezđésében meghatźrozott kĺivetel-
ményeknek való megfelelés hatóságibizonyíťvánnyal töľténő igazolása / Kjt. 20. $ (2)

bek. a) pont, Kjt. 20. $ (4) bek.l,
cselekvőképesség lKjt.20. $ (2) bek. b) pont/,
magyaľ állampolgaľság, vagy kiilön jogszabźtly szerint a szabad mozgás és taľtózkodás
jogával való rendelkezés, illetve bevĺíndoroltvagy letelepedett státusz lKjt. f0. $ (2) bek.
c) pont/,
vagyonnyilatkozat-tétęli kötelezettség teljesítése a pá|yźzat elnyeľése esetén (a 2007 . éví
CLII. tĺ}rvény alapj án).

A pá'Jy ázat elbírálásánál előnyt j elent:
- helyismeľet (Budapest Főváros VIII. kerületi kĺjznevelési intézmények ismerete)
- |egalább 1-3 év vezetoitapaszta|at
- felhasználói szintű MS offrce (irodai alka|mazźsok) ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:
- kiváló szinttĺ kommunikációs készség
- kiváló szintű vezetóiképesség

A' páůyázat ľészeként benyújtandó iratot igazolások, melyek hĺánya a pń|yázat éľvény-
telenné nyilvánítását vonja maga után:

- fényképpel ellátott részletes szakmai oĺéIetrajz,
- a kĺiltségvetési szerv tevékenységével összefüggő és a keľület jellegéhez igazodő

szakmai v ezetoi koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fej lesztési elképzelé-
sek,

- avégzettséget igazo|ő okiratok másolata,
- haľom hónapnál nem ľégebbi hatósági bizonyíwány a btintetlen előélet igazolźsáĺa,

valamint annak igazo|ásáta,hogy apá|yáző nem ál1 olyan fogIa|kozás eltiltás hatá-
Iya a\att' amely kcjznevelési intézményben kĺizalka|mazotti jogviszony létesítését
nem tęszi lehetővé,

- a pá|yáző nyi|atkozata arÍa vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

- apáIyaző nyilatkozataaÍravonatkozóan, hogy apá|yázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pá|yázati eljárással ĺisszefüggő kezeléséhez, a véIeméĺyezők és
döntéshozók részére torténő megismertetéséhez, sokszorosításźůloz és továbbításá-
hozhozzźĄélru|.

A beosztás betöltésének ĺdőpontja: A beosztás20|4. augusztus 1-től tcilthető be.

A https://kozigallas.gov.hu inteľnetes oldalon ttiľténő kőzzététe| időpontja: 20|4. április
23.

Apźůyázat benyújtásának határĺdejez 20|4. május 23.

A páIyázati kiírással kapcsolatosan további információt Kincses Ibolya a Humánkapcsolati
Iroda v ezetoje nyúj t, a 459 -2197 tęlefonszĺímon.

A pá.Jy ánatok benyújtásának módj a :

1 eredeti példanyban Budapest Józsefuaľosi Önkormányzat Polgármesterének címezve
(1082 Budapest, Baross u. 63-67') zźrtborítékban postai rĺton történő megküldésével
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Humánszolgá|tatási Ügyoszály részére
(1082 Budapest, Baross u. 63.67 . III. emelet 30l.). Kéťük a borítékon feltiintetni: ,,Pá-
Lyázat a Varunk Rád Napközi otthonos ovoda óvodavezetői álláshelyére''.
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vagy elektľonikus úton Kincses Ibolya tészére a kincsesi@jozsefuaľos.hu e-mail cí-
men keľesztül.

A páůy ázati elj áľás' a pá.Jy ánat elbíľálásának mó dj a' ľendj e :

A pźiyazatok eredményéről a szakbizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt,
melyről a pźiyazők legkésőbb az e|bíráIźlstól számított 8 napon belül írásban tájékońatást
kapnak.

A páĺlyázat elbíľálásánakhatálrideje: képviselő-testiileti 2014. júliusi első ülés (varhatóan
2014.július 2.)

A p á|y ázat kiíľá s kőz.zétételén ek h ely e, id ej e :

Polgiáľmesteri Hivatal Humánszo|gá|tatási Ügyosaály Családtámogatási lrodájźn, az Oktatási
és Kulturális Közlönyben és a wwwjozsefuaros.hu, www.kozigallas.gov.hu honlapokon leg-
később 20|4. április 30-tó1a benyújtási hatráĺidőig.
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