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Előterjesztés 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

A  képviselő-testületi ülés tervezett időpontja:  2020.  szeptember  24 sz. napirend 

Tárgy: Javaslat a Napraforgó Egyesített Ovoda intézményvezetői kinevezés módosítására 

A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség 
szükséges. 
ELŐKÉSZÍTŐ ‚SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁS 
IRODA 
KÉSZÍTETTE: S ASO-BODNAR  BRIGITTA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

ÚGYOSZTA  Y  HUMÁNKAPCSOLATI 
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1.1.------, 

JOGI KONTROLL.. 
‘‘..6 0  », , 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS, 
TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS: 

CZUKKERNE  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 
JEGYZŐ 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményen - 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport es  Esélyegyenlőségi Bizottság X 
véleményezi - 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi - 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság vélernényezi - 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi _ 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi 
Határozati javaslat a bizottság számára:  A  Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és 

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

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  Képviselő-testület  12/2020. (1.30.)  számó határozata  1.  pontjában úgy döntött, hogy 
pályázatot ír ki a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó 
Egyesített Óvoda intézményvezetői beosztására  2020.  augusztus  1-tő]  2025.  július 31-ig  (5 
év) szólóan. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, 
Pikó András polgármester, polgármesteri döntés keretében a Napraforgó Egyesített Óvoda 
intézményvezetői pályázat elbírálásáról szóló  239/2020.  (V.  28.)  számít határozatában az 
intézményvezetői pályázatot eredményesnek értékelte  2020.  augusztus I —tő!  2025.  július 
31-ig  (5  év) szólóan és vezetői megbízást adott Aissou Erzsébet részére a Napraforgó 
Egyesített Óvoda  (1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9.)  intézményben  2020.  augusztus 
I -  2025.  augusztus  31.  közötti időszakra a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény köznevel 



intézményekben történt végrehajtásáról szóló  326/2013.  (VIII.  30.) Korn.  rendelet  24.  § 
(1)  bekezdése alapján. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  augusztus  03.  napján a 
Magyar  Államkincstár felé benyújtotta, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda (törzskönyvi azonosító:  832540) 
megnevezésű törzskönyvi jogi személyre vonatkozó „Változásbejelentés - Vezető" tárgyú 
kérelmét a  239/2020. (V.28.)  számú - a veszélyhelyzetre tekintettel képviselő-testületi 
hatáskörben eljárva meghozott - polgármesteri döntés alapján. 

A Magyar  Államkincstár a  01  -TNY-871-2/2020-832540. iktatószámú,  2020.  augusztus  4. 
napján kelt hiánypótlási felhívásában előírta, hogy a beküldött nyomtatványt, a vezetői 
megbízásról szóló okiratot és a  239/2020. (V.28.)  számú határozatot javítani szükséges, 
mivel a kinevezés vége helyesen:  2025.07.31. 

A Magyar  Államkincstár által megküldött hiánypótlási felhívásban előírt határidőben a kért 
módosítás végrehajtása Képviselő-testületi döntés hiányában nem volt megvalósítható, így 
az eljárás szüneteltetése iránt intézkedett a Hivatal a hiánypótlás teljesítése érdekében. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálásáról szóló  239/2020. 
(V.  28.)  számú határozat  2.)  pontjában tévesen megjelölt vezetői megbízás időtartamának, 
ehhez kapcsolódóan az intézményvezető közalkalmazotti kinevezésének módosításához 
szükséges, hogy a döntéshozó  2020.  szeptember 24-ei ülésen meghozza döntését. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálásáról szóló 
239/2020.  (V.  28.)  számú határozat  2.)  pontjában tévesen megjelölt vezetői megbízás  2020. 
augusztus  1.  -  2025.  augusztus  31.  közötti időszakának, valamint Aissou Erzsébet 
közalkalmazotti (vezetői megbízás miatt) kinevezésének kijavítása  2020.  augusztus  1.  - 
2025.  július  31.  közötti időszakra. 

A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

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 és a Kormány rendeletében meghatározott egyéb 
feltételeknek megfelelő személynek adható. 
A  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  326/2013. 
(VIII.30.)  Korn.  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.  §-a meghatározza a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 
megbízás feltételeit, a  22.  §  (1)  bekezdése szerint a magasabb vezetői megbízást az év 
során bármikor, öt évre kell adni. 

A  Mötv.  41.§ (7)  bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete - 
amennyiben törvény kivételt nem tesz - kinevezi az intézmény vezetőjét.  A  vezetői 
megbízás az Mötv.  42.  §  2.  pontja szerint a képviselő-testület hatáskörébő l nem ruházható 
at. 



Az Mötv.  50.§-a  és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  6.  melléklet  1.  pontja 
alapján a döntéshez minősített többség szükséges. 

Melléklet:  
I. számú melléklet: Pályázati felhívás 
2. számú melléklet: A  Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat 

elbírálásáról szóló  239/2020.  (V.  28.)  számú határozat 

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
..../2020.  (IX.24.) számú határozata 

a Polgármesternek -  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva meghozott - a Napraforgó 

Egyesített Övoda intézményvezetői pályázat elbírálásáról szóló  239/2020.  (V.  28.) 
számú döntésének  2.  pontja módosításáról 

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

1.) módosítja a Polgármester -  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva meghozott - a 
Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálásáról szóló  239/2020.  (V. 
28.)  számú döntésének  2.  pontját, akként, hogy  Magyar  Államkincstár által megküldött 
hiánypótlás szerint, Aissou Erzsébet részére a Napraforgó Egyesített Óvoda  (1084 
Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9.)  intézményben tévesen megjelölt  2020.  augusztus  1.  - 
2025.  augusztus  31.  közötti időszakra adott vezetői megbízás időszakának,  2020.  augusztus 
1.  -  2025.  július  31.  időszak módosítására, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló  326/2013.  (VI11.30.)  Korn.  rendelet  24.  * 
( I ) bekezdése alapján. 

2.) módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert Aissou Erzsébet közalkalmazotti 
kinevezés (vezető i megbízás miatt) módosításának aláírására, a vezetői kinevezésben 
tévesen megjelölt  2020.  augusztus  1.- 2025.  augusztus  31.  kinevezés időszak, a  Magyar 
Államkincstár által megjelölt időszak  2020.  augusztus  1.  -  2025.  július  31.  szerint. 



Felelős: polgármester 
Határidő:  1.  pont esetében:  2020.  szeptember  24., 

2.  pont esetében:  2020.  október  15. 

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

Budapest, 2020. szpwpber 14. 

Pikó András dr. Erőss Gábor 
polgármester alpolgármester 

Törve ességi ellenőrzés: 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 



1.sz. melléklet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény  20/A.  §-a alapján 

pályázatot hirdet a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A  magasabb vezetői megbízás keretei, időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat Napraforgó Egyesített övoda magasabb vezetői - intézményvezetői inegbizás, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)  21/A.  * (I) 

bekezdése alapján  3  hónap próbaidővel, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló  326/2013.  (VIII.30.) Korm. rendelet  29.  §  (2)  bekezdés a) pontja alapján, 

pedagógus munkakörben eltöltött legalább  4  év szakmai gyakorlat esetében, pedagógus-munkakörben 

eltöltött legalább öt év szakmai gyakorlat megléte esetén próbaidő nélkül. 

A  vezetöi megbízás határozott időre,  2020.  augusztus  014612025.  július 31-ig szól  (5  év). 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A  munkavégzés helye:  1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9. 

A  magasabb vezetői beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A  köznevelési intézmény vezetése, szakmai munkájának irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok 

gyakorlása.  A  Napraforgó Egyesített Óvoda  13  tagóvodából álló köznevelési intézmény.  A  kerület 

önkormányzati óvodáiban kiemelt figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű gyermekek 

fejlesztésére és felzárkóztatására. 

Beosztott munkakör:  A  Napraforgó Egyesített Óvoda intézményben határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló pedagógus-munkakör. 

Illetmények  es  juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény 

(a továbbiakban: Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről  es  a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló  326/2013. (V111.30.) Korn.  rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók. 

Munkáltató:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, az 
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja /Mötv.  19.  §,  67.  § g) pont/ 

Alkalmazási feltétel: a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, 

határozatlan idöre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-

munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás /Vhr.  21/A.  §  (1)  bek.  (1) 

pont/ 

Pályázati feltételek: 
- felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi 

CXC. törvény  67.  *  (1)  bekezdésében,  3.  mellékletének  2.  pontjában,  98.  §  (8)  bekezdés  b) 
pontjában foglaltakra tekintettel, 



- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség /Vhr.  21/A.  §  (1)  bek. 
b)  pont/, 

- legalább négy év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat /Vhr.  29  §  (3)  bek. a) 
pont/, 

- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás /Vhr.  21/A.  §  (1)  bek.  d)  pont/, 

- büntetlen előélet. továbbá a Kjt.  20.  §.  (2d)  és  (2e)  bekezdésében meghatározott 
követelményeknek való megfelelés hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása /Kjt.  20.  §  (4) 
bekl, 

- cselekvőképesség /Kjt.  20.  §  (2)  bek.  b)  pont/, 
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén (a  2007.  évi CL II. 

törvény alapján). 

A  pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- óvodavezetői tapasztalat. 

Előnyt jelentő kompetenciák: 
- kiváló szintű kommunikációs készség, 
- kiváló szintű vezetői képesség. 

A  pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, melyek hiánya a pályázat érvénytelenné 
nyilvánítását vonja maga után: 

fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, 
- a költségvetési szerv tevékenységével összefüggő és a kerület jellegéhez igazodó szakmai 

vezetői koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 
a végzettséget igazoló okiratok másolata, 
három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására. 
továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás hatálya alatt és vele 
szemben nem állnak fenn a Kjt.  20.  §  (2d)  és  (2e)  bekezdésében foglalt kizáró okok. 
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő 
gondnokság alatt, 
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél vele szemben a Kjt.  41. 
§-a és a  43/A.  §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, 
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összertiggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók 
részére történő megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul. 

A  beosztás betöltésének időpontja:  A  beosztás  2020.  augusztus 1-től tölthető be. 

A  https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel időpontja:  2020.  február  7. 

A  pályázat benyújtásának határideje:  2020.  március  31. 

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pokornyi Viktória a Humánkapcsolati Iroda 
vezetője nyújt, a  459-2588  telefonszámon. 

A  pályázatok benyújtásának módja: 

1  eredeti példányban Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályának 
címezve  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  zárt borítékban postai úton történő megküldésével 
vagy személyesen  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  III. emelet  301.).  Kérjük a borítékon 
feltüntetni: „Pályázat a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői beosztására" vagy 
elektronikus úton Pokornyi Viktória részére a pokornyivavjozservarosim  e-mail  címen 
keresztül. 

A  pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 



A  pályázatok eredményéről a szakbizottság, mint előkészítő bizottság véleménye alapján a Képviselő-
testület dönt, melyről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított  5  napon belül írásban tájékoztatást 
kapnak. 

A  pályázat elbírálásának határideje:  2020.  április  30. 

A  pályázat kiírás közzétételének helye, ideje: 

Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Erodáján és a 
www.jozsefvaros.hu www.kozigallas.gov.hu honlapokon  2020.  február 7-től  2020.  március 31-ig 
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235 /2020.  (V.  28.)  számú határozat 
a Napraforgó Egyesített  Oval,  Intézményvezetői pályázat elbirähIsit ról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  is  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III. II.) számít 
kormányrendelet  1.  § értelmében az élet-  es  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 önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLX7OCIX. törvény  42.  §  (2)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelernröl  es  a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-  es  hatásköret a polgármester 
gyakorolja. 

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

1.)A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkomenyzat Képviselő-testülete 
12/2020 (1. 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  Ovals (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  )00(111.  törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  326/2013. 
(VIII.  30.)  Korm. rendelet  24.  §  (1)  bekezdése alapján.  A  besorolás alapjául szolgáló 
fokozat: Mesterpedagógus, fizetési kategória:  15,  az alábbi illetménnyel: 
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3.)  a határozat  1.)  pontja szerinti intézményvezetői megblzissal jkie dokumentunekat 
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 Humänkapcsolati Iroda, Naprafor Óvoda 

Budapest, 2020.  május le* 
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