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Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi 
Határozati javaslat a bizottság számára:  A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és 

részére az előterjesztés megárgyalásät. Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testület 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
L) Előzmények:  
A  Képviselő-testület a  12/2020. (1.30.)  számú határozata (a továbbiakban: Határozat) I. 
pontjában úgy döntött, hogy pályázatot Ír ki a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Onkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői beosztására  2020.  augusztus 1-
től  2025.  július 31-ig  (5  év) szólóan.  A  Határozat  2.  pontjában felkérte a jegyzöt, hogy  2020. 
február 7-ig gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről a személyügyi igazgatási 
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és a Btidapest Józsefvárosi önkormányzat internetes 
honlapján.  A  pályázati felhívás  2020.  február  7.  napján megjelent a személyügyi igazgatási 
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat internetes 
honlapján.  A  pályázati kiírás szerint a pályázat bényújtásának határideje  2020.  március  31.,  a 
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határideje  2020.  március  31.,  a pályázat elbírálásának határideje pedig  2020.  április  30.  volt. 
A  pályázati felhívás az előterjesztés  1.  számú mellékletét képezi. 

2.) Pályázati kiírásnak való megfelelés:  
A  pályázati felhívásra Aissou Erzsébet és Matisz Lászlóné nyújtott be pályázatot.  A 
pályázatok tartalmazzák a szakmai önéletrajzot  es  a helyzetelemzésre épülő vezetési 
programot.  A  pályázók hitelt érdemlően igazolták, hogy megfelelnek a pályázati kiírás 
feltételeinek, is nyilatkoztak arról, hogy hozzájárulnak a személyes adataik kezeléséhez a 
pályázati eljárással összeffiggésben.  A  pályázók pedagógus-munkakörben eltöltött több mint 
őt év szakmai gyakorlattal rendelkentek, így a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  326/2013.  (VIII.  30.)  Korrn. 
rendelet  29.  §  (2)  ,bekezdés a) pontja szerint, amennyiben, pedagógus-munkakörre szóló 
kinevezésük mellett magasabb vezetői megbízást kapnak, nem köthető ki próbaidő számukra. 
A  pályázati kiírásban szerepel, hogy az elbírálásnál előnyt jelent az óvodavezetői tapasztalat, 
amellyel mindkét pályázó rendelkezik.  A  benyújtott pályázatok részét képező vezetési 
program a Napraforgó Egyesített Óvoda honlapján közzétételre került tekintettel arra, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény (a továbbiakban: NIct.)  67.  §  (8) 
bekezdése szerint, közérdekből nyilvános adatnak minősül.  A  vezetői pályázatok az 
előterjesztés  2-3.  számú mellékletét, a pályázati kiirásnalc való megfelelést tartalmazó 
kimutatás az előterjesztés  4.  számú mellékletét képezi. 

3.) Pályázat elbirálási határidejének meghosszabbítása: 
A 167/2020.  (IV.30.) számú határozattal hozott Polgármesteri Döntés  1)  pontja a pályázat 
elbírálási határidejét  30  nappal,  2020.  május  30.  napjáig meghosszabbította.  A  pályázók 
nyilatkoztak arról, hogy a pályázat elbírálási határidejének meghosszabbítását tudomásul 
veszik,  es  a benyújtott pályázatukat fenntartják.  A  pályázók nyilatkozatai a pályázat 
határidejének meghosszabbításával kapcsolatban az előterjesztés  5-6.  számú mellékletét 
képezik. 

4.) Szakértői Bizottság létrehozása: 
A  közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 
20/A.  §  (6)  bekezdése szerint, a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a 
pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, írásba foglalt véleményét a vezetői 
megbízásról döntéshozó mérlegelés alapján veszi figyelembe.  A 167/2020.  (IV.30.) számú 
határozattal hozott Polgármesteri Döntés  2)  pontjában a Kjt.  20/A.  §  (6)  bekezdése szerinti 
szakértelemmel rendelkező bizottság (a továbbiakban: Szakértői Bizottság) tagjainak 
megválasztotta  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. Eröss Gábor 
—Oktatási ügyekért felelős alpolgármester,  5.  Pokomyi Viktória — Humánkapcsolati 
Irodavezető tagokat, a  3.)  pontjában döntött arról, hogy a benyújtott pályázatok szakmai 
véleményezése érdekében Lendvai Lászlóné és Szabadi Edit köznevelési szakértőkkel 
megbízási szerződést köt. 

4.)  Véleménvezés: 
a.) köznevelési szakértők: 

Szabadi Edit köznevelési szakértői véleménye szerint: Aissou Erzsébet pályázatában 
megfogalmazott célok megfelelnek a dokumentum fejezeteiben megrajzolt helyzetképnek, az 
óvoda eddigi gyakorlatának, a Nemzeti köznevelési törvény is az Óvodai Nevelés Országos 
Alapprogramja szellemiségének, a fenntartó által meghatározott alapfeladatoknak, a korszerű 
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vezetési elveknek. Tudatosan felépített vezető program, ami érthető, értelmezhető 
rendszerszemléletű munka.  A  gyermekek iránti szeretet, humánum, a pedagógus elhivatottság 
jellemzi, sok évtizedes gyakorlati tapasztalattal alátámasztva, vezetői ismeretekkel, ami 
képessé teszi a rá váró feladatoknak való maradéktalan megfelelésnek. Elképzeléseit, terveit 
szakmai tapasztalataira építve ajánlja a nevelőtestület, a szülők közösségének, az 
önkormányzati képviselő-testület szolgálatába. Matisz Läszléné vezetői pályázata 
szakmailag korrekt dokumentum, mely alapján megállapítható, hogy a pályázó jól ismeri az 
intézmény működési feltételrendszerit, az óvodai nevelésben érintett családok, gyermekek 
szociokulturális jellemzőit, igényeit. Hangsúlyozza kötödését az intézményekhez, 
helyismerete, tapasztalata révén vázolja a jövőre vonatkozó terveit. Tervezés során 
figyelembe kiyánja venni a fenntartói elvárásokat, az óvodák egyéni arculatát, a pedagógiai 
program erősségeit.  A  vezetői koncepció a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelések alapján készült, amely példaértékű.  A  pályázat az összegzésben megfogalmazza 
elkötelezettségét, pedagógusi hitvallását, ami alapján szeretné vezető munkáját tovább 
folytatni, magasabb szakmai színvonalon, csúcsvezetőként, azt megvalósítani. 

Lendvai LászIóner köznevelési szakértő szerint: Aissou Erzsébet pályázó az 
intézményműködéshez szükséges jogi  es  szakmai ismeretekkel tisztában van. Pályája során 
folyamatosan képezte és képzi magát, ennek köszönhetően a vezetéstudomány is a pedagógia 
korszerű irányzataiban  es  módszereiben tájékozott. Publikációs tevékenysége során aktuális 
témaválasztásaival  es  köznevelési intézményekkel szembeni elvárások területein vállal 
tudásmegosztó szerepet, melyet saját intézményében is igyekszik kamatoztatni. 2015-től 
tanfelügyelő/minősítő szakértőként is támogatja a köznevelés rendszerét.  A  kerületben  27  éve 
dolgozik, így jól ismeri az itt élő embereket. Az intézmény iránt elkötelezetten kívánja vezetői 
szerepét érvényesíteni. Pályázatából sugárzik a lelkesedés és az erős késztetés az eredmények 
elérésére. Döntésközpontú vezetési elképzeléseinek lényege, hogy intézményvezetőként 
számít a munkatársak együttműködésére, törekszik a hatalom-  es  munkamegosztás arányára, 
figyelembe kívánja venni mások őtleteit, és alkotó pedagógiai klíma kialakítására törekszik.  A 
szervezetre ható külső változásokat elsősorban is erőteljesen a humán erőforrásbeli hiány 
oldaláról érzékeli is közelíti meg. Matisz Liszlóné pályázó  30 eve  dolgozik a kerületben. 
Szakmai múltja, valamint az óvodai nevelés és vezetés szempontjából releváns területeken 
szerzett szakmai ismereteinek köszönhetően az intézményműködéshez szükséges jogi 
ismeretekkel és szakmai és szakmai elvárásokkal tisztában van.  A  bemutatott publikációs 
címjegyzéke  its  a 2015-től vállalt tanfelügyelő/minősítő szakértői szerepvállalása által a 
közoktatás átalakításának aktív szereplőjeként az ország számos óvodájának szakmai 
munkáját is támogatja. Számszerű adatokkal alátámasztott helyzetelemzése nagyfokú 
rendszerszemléletről is rendszerrálátásról tanúskodik, mely vezetői tulajdonság a sikeres 
vezetés egyik kulcsa. Az intézmény tárgyi és felújítási jellemzőinek bemutatása arról győzi 
meg a pályázat olvasóját, hogy óvodaigazgató helyettes lévén, komoly rálátása van az 
intézmény egészére, és a továbblépéshez pontos alapul szolgál az infrastruktúrát jellemző 
erősségek és fejleszthetőségek ismerete. Pontosan érzékeli a személyi ellátottság kívülről 
fenyegető veszélyeit, melynek enyhítésére számos olyan, az intézmény jelenlegi 
gyakorlatában is jellemző megoldási módot vonultat fel, melyekről• rövid  es  hosszabb távon 
egyaránt a pedagógus létszám megtartása is a hiányok pótlása remélhető. 

b.)  Szakértői Bizottság:  
A  Szakértői Bizottság a  2020.  május  21-i  ülésén meghallgatta a pályázókat, ás kialakította 
véleményét a vezetői megbízásról.  A  Szakértői Bizottság véleménye szerint Aissou Erzsébet 
és Matisz Lászlóné kiváló pályázatot nyújtott be, is mindkét pályázó megfelel a Napraforgó 
Egyesített Óvoda magasabb vezetői beosztás ellátására kiírt pályázati feltételeknek.  A 
pályázók a szakértői bizottság ülésén szakmai programjaikat, vezetői elképzeléseiket 
bemutatták.  A  pályázók meghallgatása után a Szakértői Bizottság egyhangú  (5  igen,  0  nem,  0 
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tartózkodás) szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy adjon vezetői megbízást a 
2020.  augusztus  01.  —  2025.  július  31.  közötti időszakra Aissou Erzsébet részére. 

c.) nevelőtestület:  
Az intézményvezetői megbízáshoz kikértük a Napraforgó Egyesített Óvoda  13 
székhely/tagóvodája nevelőtestületeinek véleményét tekintettel arra, hogy a nemzeti 
köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  70.  §  (3)  bekezdése 
szerint, a nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási 
intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.  A  Napraforgó Egyesített Óvoda 
11  székhely/tagóvodájának nevelőtestülete élt a jogszabályi lehetőséggel, a vezetői 
pályázatokról kialakított véleményeiket eljuttatták részemre. 

d.) Józsefvárosi  Roma  Önkormányzat:  
Az  Nkt.  84.  §  (9)  bekezdés  c)  pontjában foglaltak szerint, az intézményvezetői megbízáshoz 
szükséges  a  Józsefvárosi  Roma  Önkormányzat egyetértése tekintettel arra, hogy  a  Napraforgó 
Egyesített. Óvoda székhely óvodája, továbbá  a  Gyerek-Virág,  a  Virágkoszorú,  a  Kincskereső, 
a  Várunk Rád,  a  Napsugár,  a  Hétszínvirág,  a  Mesepalota,  a TA-TI-KA,  a  Csodasziget,  a 
Százszorszép és  a  Katica tagóvodája alapító okirat és pedagógiai  program  szerint, óvodai 
nevelés keretében roma kulturális nevelést végez magyar nyelven.  A  Józsefvárosi  Roma 
Önkormányzat  a 22/2020. (IV. 21.)  számú határozatával egyetért Aissou Erzsébet 
intézményvezetői megbízásával  a  Napraforgó Egyesített Óvoda intézményben,  a 2020. 
augusztus  1. - 2025.  július)!. közötti időszakra szólóan.  A  Józsefvárosi  Roma  Önkormányzat 
határozata az előterjesztés  7. Wm('  mellékletét képezi. 

A  fentiekben ismertetett tényállás alapján, javasolom Aissou Erzsébet megbízását a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó 
Egyesített Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására, a  2020.  augusztus  01.  —  2025. 
július  31.  közötti időszakra szólóan. 

A  katasztrófavédelemről S a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- S hatáskörét a polgánnester 
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult. 
Ezért a döntést a véleményezési javaslat figyelembe vételével a polgármester külön íven 
hozza meg. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény  20/A.  §  (6)  bekezdése 
szerint amennyiben a kinevezési, megbízási jogkört testület gyakorolja, a pályázati határidő 
lejártát követő első ülésén dönt a vezetői megbízásról.  A  Napraforgó Egyesített Óvoda 
intézményvezetője tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a képviselő-testület.  A 
167/2020.  (IV.30.) számú határozattal hozott Polgármesteri Döntés  1)  pontja szerint a 
pályázat elbírálásának határideje  2020.  május  30.,  ezért szükséges, hogy a döntéshozó 
meghozza a döntését. 

III. A  döntés célja, pénzügyi  'mesa 
A  döntés célja Aissou Erzsébet megbízása a Napraforgó Egyesített Óvoda intezményvezetői 
feladatainak ellátására, a  2020.  augusztus  1.  -  2025.  július  31.  közötti időszakra szólóan. Az 
intézményvezetöi megbízás pénzügyi fedezetet igényel, melynek fedezete az intézmény 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
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IV.  Jogszabályi környezet 
A  nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény  67.  §  (1)  bekezdése szerint, a 
nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízás felsőfokú végzettséggel, 
pedagógus szakképzettséggel rendelkező is a Kormány rendeletében meghatározott egyéb 
feltételeknek megfelelő személynek adható, a  (7)  bekezdése szerint az intézményvezető 
kiválasztása nyilvános pályázat útján történik, a  (8)  bekezdése szerint az intézményvezetői 
megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, 
amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 
nyilvánosságra kell hozni, a  84.  §  (9)  bekezdés  c)  pontja szerint,  ha  a nevelési-oktatási 
intézmény alapító okirata tartalmazza a nemzetiségi nevelési-oktatási feladat ellátást, feltéve, 
hogy e feladatot az intézmény ténylegesen ellátja, akkor a települési önkormányzat az 
intézmény vezetőjének megbízásával, megbízásának visszavonásával összefüggő döntéséhez 
beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat egyetértését. 

A  közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXII!. törvény  20/A  §  (6)  bekezdése 
szerint magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő 
lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által 
létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel 
rendelkező bizottság (előkészítő bizottság) hallgatja meg,  ha  a kinevezési, megbízási jogkört 
testület gyakorolja - a bizottságírásba foglalt véleményét mérlegelve - a pályázati határidő 
lejártát követő első ülésén dönt a vezetői megbízásról. 

A  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi 
XXXII!. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  326/2013. 
(VIII.  30.)  Korm. rendelet  21.  § a) pontja szerint, a köznevelési intézményben — az intézmény 
gazdálkodási jogosítványától függetlenül - magasabb vezetői megbízásnak minősül a 
települési önkormányzat képviselő-testülete által adott intézményvezetői megbízás, a  21/A.  §-
á meghatározza a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltételeit, a 
22.  §  (1)  bekezdése szerint a magasabb vezetői megbízást az év  scrim  bármikor, öt évre kell 
adni, a  22.  §  (5)  bekezdése szerint az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével 
összefüggő feladatokat — ide nem értve a pályázati feltételek meghatározását - a köznevelési 
intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője latja el, a  23.  §  (2)  bekezdése szerint a 
pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a vezetési programját, továbbá a 
pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő 
igazolását, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a 
pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához, a  29.  §  (2)  bekezdés a) pontja szerint nem 
köthető ki próbaidő annak a részére, aki pedagógus-munkakörben eltöltött legalább öt év 
szakmai gyakorlattal rendelkezik, feltéve, hogy pedagógus-munkakörre szóló kinevezése 
mellett magasabb vezetői megbízást kap. 

A  vezetői megbízás az Mötv.  42.  §  2.  pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem 
ruházható  at.  Az Mötv.  46.§ (1)  bekezdése alapján a napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a 
pályázók nyilatkoztak arról, hogy kérik a napirend nyílt ülésen történő tárgyalását. Az Mötv. 
50.  §-a alapján a döntéshez minősített többség szükséges. 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (XL 06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  2.42.  pontja alapján a 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe 
tartozik a körnevelési feladatokat ellátó költségvetési szervek vezetésére kiírt pályázatok 
esetében azok előkészítése. 
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A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséiől 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- is hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

Fenti rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva a polgármester dönt tárgyi ügyben, melyet külön íven hoz meg. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Melléklet:  
1. számú melléklet: Pályázati felhívás 
2. számú melléklet: Aissou Erzsébet pályázata, 
3. számú melléklet: Matisz Lászlóné pályázata, 
4. számú melléklet: Kimutatás a pályázatok pályázati kiírásnak való megfeleléséről, 
5. számú melléklet: Aissou Erzsébet nyilatkozata az elbírálási határidő hosszabbítás 

tudomásul vételéről, 
6. számú melléklet: Matisz Lászlóné nyilatkozata az elbírálási határidő hosszabbítás 

tudomásul vételéről, 
7. számú melléklet: a Józsefvárosi Roma Őtikormány-zat  22/2020.  (V.  21.)  számú 

határozata, mely szerint egyetért Aissou Erzsébet intézményvezetői megbízásával a 
Napraforgó Egyesített Óvoda intézményben, a  2020.  augusztus  1.  —  2025.  július  31. 
közötti időszakra szólóan. 

8. számú melléklet: Polgármesteri döntés tervezet 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület 
..../2020.  (V  28.)  számú határozata 

a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálásáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1.) 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-tő!  2025:  július 31-ig 
(5  év) szólóan — pályázatot eredményesnek értékeli. 
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2.) vezetői megbízást  ad  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  es  a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  326/2013. 
(VIII.  30.)  Konn. rendelet  24.  §  (1)  bekezdése alapján.  A  besorolás alapjául szolgáló 
fokozat: Mesterpedagógus, fizetési kategória:  15.  az alábbi illetménnyel: 

Illetmény «7.615,- Ft 

Vezetői pótlék 146.160,- Ft 
Összesen: 593.775,- Ft 
Mindösszesen kereldtve 593.775,- Ft 

3.) felkéri a polgármestert a határozát  1.)  pontja szerinti intézményvezetői megbízással járó 
dokumentumok aláírására. 

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

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

Budapest, 2020.  május  3:°.  • 

Pikó András 
polgármester 

Tö nyességi ellenőrzés: 

Czuldcemé .  Pinter  Erzse •  et 
jegyző 
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