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Alulírott ...Aissou...Erzsébet...nyilatkozom, hogy a Napraforgó Egyesített Óvoda  (1084 
Budapest  Tolnai Lajos utca  7-9)  igazgatói beosztásához  2020.  Március 31-én benyújtott 
pályázati szándékomat fenntartom, is az eljárassal összefüggő határidő módosítást tudomásul 
veszem. 

• Datum: 2020. 04. 29. 

pályázó aláirása 



G . melt 

NYILATKOZAT BENYÚJTOTT PÁLYÁZATBAN FOGLALTAK 
FENNTARTÁSÁRÓL 

Alulírott Matisz Lászlóné — mint a Napraforgó Egyesített Óvoda vezetésére pályázó — 

nyilatkozom, hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat által kiírt 

intarnényvezetői pályázat (a Képviselő-testület a  12/2020.  (I.  30.)  számú határozatában 

foglaltak szerint) elbírálási határidejének várhatóan  30  nappal történő meghosszabbítása 

ellenére a benyújtott pályázatban foglaltakat továbbra is fenntartom. 

Budapest, 2020.  április  29. 

• Aick-OE;k_z e4t 
• Matisz Lászlöné 

pályázó . 



Melléklet 

Józsefvárosi Roma Önkormányzat Elnökének  22/12020.  (V.  21)  határozata 

Józsefvárosi Roma Önkorinányzat Képviselő-testületének Elnöke - a nemzetiségek jogairól 
szóló  2011.  évi CLXXIX. törvény  153.§ (1)-(2)  bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről is 
a hozza kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  § 
(4)  bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület jogkörében eljárva meghozom az 
alábbi határozatot: 

A  Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselö-testülete a nemzeti köznevelésröl szóló  2011. 
évi CXC. törvény  84.  §  (9)  a) pontja szerinti felhatalmazás alapján, egyetért azzal, hogy 
Budapest  Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Napraforgó 
Egyesített Óvoda  (1084 Budapest,  Tolnai Lajos  u. 7-9.)  intézményvezetői beosztás ellátására, 
a  2020.  február  7.  napján kiírt pályázat eredményeként,  2020.  augusztus  1. —2025.  július  31. 
napjáig terjedő időszakra, Aissou Erzsébetet bízza meg az intézményvezetői feladatok 
ellátásával. 

Felelős: Józsefvárosi Roma Önkormányzat elnöke 
Határidő:  2020.  május  31 



8.  melléklet 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PEI«)  ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

...../2020.  (V.  28.)  számú határozat 
a Napraforgó Egyesített óvoda intézményvezetői pályázat elbírálásáról 

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  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi őnkonnányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  42.  §  (2)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről is a hozza 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. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva Pikó  Andras  polgármester úgy döntök, hogy: 

I.)  A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
12/2020  (I.  30.)  számú határozatában kiírt — pályázat az Önkormányzat Napraforgó 
Egyesített Óvoda intézményvezetői beosztására  2020.  augusztus 1-től  2025.  július 31-ig 
(5  év) szólóan - pályázatot eredményesnek értékelem. 

2.)  Vezetői megbízás adok Aissou Erzsébet részére a Napraforgó Egyesített Óvoda  (1084 
Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9.)  intézményben  2020.  augusztus  1. —2025.  augusztus  31. 
közötti időszakra, 
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közallcahnawttak jogállfisáról szóló  1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  326/2013. 
(VIII.  30.) Korn.  rendelet  24.  §  (1)  bekezdése alapján.  A  besorolás alapjául szolgáló 
fokozat: Mesterpedagógus, fizetési kategória:  15.  az alábbi illetménnyel: 

Illetmény 447.615,- Ft 

Vezetői pótlék 146.160,- Ft 
Összesen: 593.775,- Ft 
Mindösszesen kerekítve 593.775,- Ft 
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BUDAPEST  FÖVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PI1(6 ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

3.)  a határozat  1.)  pontja szerinti intézményvezetői megbízással járó dokumentumokat 
aláírom. 

Felelős:  1-2.  pont esetében: polgármester 
Határidő:  1.  pont esetében:  2020.  május  28., 2.  pont esetében:  2020.  július  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda, 
Humánszolgáltatási ügyosztály Humánkapcsolati Iroda, Napraforgó Egyesített Óvoda 

Budapest, 2020.  május 

Pikó András 
polgármester 

1082 Budapest  Baross  u 63-67. • Telefori:06 1 45921<» • E-mail. polgarmesteriMozservaros. NJ • www.jozseNams. 

pegFigett  IDŐ SBARÁT e  
ÖNKORMÁNYZAT 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

