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Költségvetési és Pénzügyi Bizottságvéleményezi
Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi
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Határozati iavaslat a képviselő-testület számára: Javasolja a képviselő-testület részére tárgyi ügy
megtárgyalását és a döntés meghozatalát.

Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot írt ki a fenntartásában
működő Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői beosztására, a Képviselő-testület a
12/2020. (I. 30.) számú határozatában foglaltak szerint. A pályázati felhívás 2020. február 7.
napján jelent meg a személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és a
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat honlapján. A pályázat benyújtásának határideje 2020.
március 31. napja volt. A pályázati felhívásra két pályázó nyújtott be pályázatot. A pályázati
kiírás szerint a pályázat elbírálásának határideje 2020. április 30. napja volt.
A pályázati felhívás tartalmát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.), az ágazati jogszabályok, illetve fenntartói döntés határozza meg.
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A pályázatok benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ
honlapján való elsődleges közzétételtől számított harminc napnál rövidebb nem lehet.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglalt előírás alapján magasabb vezetői beosztásra kiírt
pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a
kinevezési, megbizási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja
meg.
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 és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
Továbbá a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (111.27.) Roma. rendelet (a továbbiakban:
Korn. rend.), a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Korn. rendelet
alapján mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést — a közös háztartásban élők
kivételével — a lehető legkisebb mértékűre korlátozni. A Korn. rend. 3. § kimondja, hogy a
lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott
alapos indokkal kerülhet sor.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az óvodavezetői
pályázat előkészítő bizottsági feladatait a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és
Esélyegyenlőségi Bizottság látja el.
A jogszabályi előírás szerint, az intézményvezetői megbízáshoz szükséges beszerezni a
Józsefvárosi Roma Önkormányzat egyetértését tekintettel arra, hogy az óvodák alapító okirat és
pedagógiai program alapján az óvodai nevelés keretében roma kulturális nevelést végeznek
magyar nyelven.
Bizottsági ülés a járványügyi helyzetre tekintettel nem került összehívásra, ezáltal a pályázók
meghallgatása a koronavírus terjedésének kockázata miatt nem történt meg, ezért szükséges a
pályázati kiírásban meghatározott elbírálási határidő meghosszabbítása.
A Kjt. fenti rendelkezése alapján javasolom a Képviselő-testület részére, hozzon létre egy
szakértelemmel rendelkező bizottságot - a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -, és bízza meg annak tagjait a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői
feladatainak ellátására benyújtott pályázatok szakértői véleményezési feladatainak
elvégzésével.
A szakértelemmel rendelkező bizottság tagjaira vonatkozó javaslatot a határozati javaslat
tartalmazza. A szakmai véleményezési feladat ellátásáról szóló, a bizottsági tagokkal
megkötésre javasolt megbízási szerződés tervezetét az előterjesztés 2. számú melléklete
tartalmazza.
A fentiekben ismertetett tényállás alapján javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a pályázat
elbírálási határideje kerüljön meghosszabbításra 30 nappal 2020. május 30. napjáig. A pályázati
kiírás módosítása az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
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- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.
Ezért a döntést a véleményezési javaslat figyelembe vételével a polgármester külön íven hozza
meg.
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II. A beterjesztés indoka
A Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői beosztására vonatkozó pályázat elbírálási
határidejének meghosszabbítása 30 nappal 2020. május 30. napjáig, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi MOUE törvény 20/A. § (6) bekezdése szerint, a
magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója
legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező
bizottság létrehozása.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában
működő Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat
elbírálási határidejének meghosszabbítása 2020. május 30. napjáig, valamint a pályázat
véleményezési feladatainak ellátása céljából szakértelemmel rendelkező bizottság létrehozása.
A szakértői bizottság tagjainak megbízási díja összesen 373.625,- Ft (számlás 200.000,- Ft,
személyi jellegű 150.000,- Ft és a munkaadót terhelő járulék 23.625,- Ft), melynek fedezetét
javaslom az általános működési tartalékról biztosítani.
IV. Jogszabályi környezet
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 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 (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 nevelésioktatási 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 pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. 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. §
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
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 látja el.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi )(XXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.
§ (6) bekezdése szerint, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 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, melynek nem
lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási
jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt
véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő a) hatvan napon belül, vagy b) első
ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a
vezetői megbízásról. A Kjt. 20/B. § (1) bekezdése szerint, a magasabb vezető beosztás
ellátására szóló megbízásra a pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXX1X. törvény 41. § (6) bekezdése
szerint, a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban
meghatározottak szerint - költségvetési szervet, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti
gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), nonprofit szervezetet és egyéb
szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes
és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, a 41. § (7) bekezdése
szerint, a helyi önkormányzat képviselő-testülete - amennyiben törvény kivételt nem tesz kinevezi az intézmény vezetőjét, a 42. § 2. bekezdése szerint a képviselő-testület hatásköréből
nem ruházható M a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás.
A képviselő-testület hatáskörét a szakértelemmel rendelkező bizottság létrehozására
vonatkozóan a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése írja elő.
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Melléklet:
1.számú mellékelt Pályázati kiírás
2. számú melléklet Megbízási szerződés
3. számú melléklet Polgármesteri döntés tervezet
Határozati javaslat
(
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
számú határozata
Óvoda
intézményvezetői pályázat elbírálásának
a Napraforgó Egyesített
meghosszabbításáról és szakmai előkészítő bizottság tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.)

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a Napraforgó Egyesített
Óvoda (1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.) intézményben a 2020. augusztus 1.- 2025.
augusztus 31. közötti időszakra szóló intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat
elbírálási határidejét 30 nappal meghosszabbítja, 2020. május 30. napjáig.

2.) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a Napraforgó Egyesített
Óvoda (1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.) intézményben a 2020. augusztus 1. -2025.
augusztus 31. közötti időszakra szóló intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázatra
- mely a KÖZIGÁLLÁS honlapján 2020. február 7-én került közzétételre - benyújtott
pályázatok véleményezési feladatának elvégzése céljából a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése
szerinti szakértelemmel rendelkező bizottságot választ, melynek tagjai:
I. 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 - Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és
Esélyegyenlőségi ügyekért felelős alpolgármester,
5. Pokornyi Viktória - Humánkapcsolati Iroda irodavezető tagokat.
3.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2.) pontja szerinti pályázati kiírásra benyújtott
pályázatok szakmai véleményezése céljából Lendvai Lászlónéval és Szabadi Edittel
kössön megbízási szerződést, melyre 374,0 ezer Ft-ot biztosít az általános működési
tartalék terhére.
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4.) felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat 1.) pontja szerinti pályázati felhívás
megjelentetéséről.
5.) felkéri a polgármestert a határozat 2.) pontja szerinti megbízási szerződéseket írja alá.
6.) a határozat 3. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél
és általános tartalék" cím — kötelező feladat — ezen belül az általános tartalék előirányzatát
373,6 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a kiadás „11706-02 Önkormányzati egyéb
feladatok" cím személyi juttatások előirányzatát 150,0 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 24,0 ezer Ft-tal, a dologi kiadások
előirányzatát 200,0 ezer Ft-tal megemeli.
7.) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő
módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: 1.,2., 3., 5.-7. pont esetében: polgármester, 4. pont esetében: jegyző
Határidő: 1., 2., 3., 6. pont esetében: 2020. április 30., 4. pont esetében: döntést követő
munkanap , 5. pont esetében: 2020. május 5., 7. pont esetében a költségvetési rendelet
következő módosítása.
döntés végrehajtását végző szervezeti egység:
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály
A

Budapest, 2020. április 30.

Humánszolgáltatási
(

Ügyosztály

Q
L ,
Pikó András
polgármester

Tekrvényesiségi ellr nbrzés:

zilk
\
jegyző

ér Erzsébet
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I. számú 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 Óvoda magasabb vezetői intézményvezetői megbízás, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (1) 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 vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 01-től 2025. 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 és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 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 időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg
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pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás /Vhr.
21/A. § (1) bek. d) 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 pedagógusmunkakörben 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) bek.!,
cselekvőképesség /Kjt. 20. § (2) bek. b) pont!,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén (a 2007. évi
CLII. 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 összefüggő kezeléséhez, a véleményezők
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és döntéshozók részére
továbbításához hozzájárul.

történő

megismertetéséhez,

sokszorosításához

és

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 Pokomyi 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
pokomyiv(ii)jozsefvaros.hu 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. május 30.
A pályázat kiírás közzétételének helye, ideje:
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodáján és a
www.jozsefvaros.hu, www.kozigallas.gov.hu honlapokon 2020. május 7-től 2020. május 30-ig.
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2. számú melléklet
MEGBÍZÁSI SZERZŐ DÉS
amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviseli: Pikó Andras polgármester
adószám: 15735715-2-42
törzsszám: 735715
bankszámlaszám: 11784009-15508009
statisztikai szám: 15735715-8411-321-01
mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről
anyja neve:
születési hely, idő:
lakóhely:
adóazonosító jel:
bankszámlaszám:
mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott)
- a továbbiakban együttesen Felek - között az alábbi feltételek mellett:
1. A szerződés tárgya:
1.1

Megbízó megbízza Megbízottat az alábbi feladatokkal a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Egyesített Óvoda
intézményvezetői beosztás ellátására 2020. február 7. napján kiírt pályázata tekintetében:

- A benyújtott pályázatok szakmai véleményezési feladatainak elvégzésére.
- Az előkészítő bizottság ülésén való részvételére.
- Szakértői vélemény elkészítésére.
1.2. Megbízott a megbízást elfogadja.
2. A megbízás tartama és megszűnése:
2.1. A

megbízási szerződés tárgyát képező feladatokat a Megbízottnak
napjáig kell
elvégeznie.
2.2. A megbízási szerződést bármelyik Fél bármikor, 8 napos határidővel indoklás nélkül írásban
felmondhatja, illetve a megbízási szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott egyéb okokból szűnhet meg.
2.3. A Megbízó felmondása esetén a Megbízott - a szerződésszegés esetét kivéve- időarányos díjra
tarthat igényt.
3. A megbízási díj:
3.1. A megbízás szerződésszerű ellátásáért a Megbízó a Megbízottnak megbízási díjat fizet.
3.2.
A Megbízottat a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladatok ellátásáért bruttó
- Ft, azaz bruttó
forint illeti meg, amely a Megbízott nyilatkozata alapján a
hatályos TB és SZJA törvényben meghatározott járulékokkal és adóval csökkentve kerül
kifizetésre. Megbízott tudomásul veszi, hogy a megbízási díj összegéből a Megbízó a
mindenkor érvényben lévő adótörvény alapján (Megbízott írásos nyilatkozatának
figyelembevételével) személyi jövedelemadó előleget von le.
3.3.
A Megbízott általi teljesítés igazolására a
vezetője jogosult. A
teljesítésigazolás kiállítása a megbízási díj kifizetésének feltétele.
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3.4.

Megbízott a megbízási díjon felül egyéb jogcímen sem díjazásra, sem költségtérítésre, sem
egyéb ellenértékre nem tarthat igényt. A Megbízási díj tartalmazza a Megbízottnak a
megbízás teljesítésével felmerült valamennyi költségét, így az előkészítő bizottsági ülésen
való részvételhez kapcsolódó utazási és egyéb költségeket is.

4. A felek jogai és kötelezettségei:
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy megbízotti teendőit személyesen látja el,
feladatait a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a tőle elvárható minőségben,
megfelelő szakmai gondossággal, a legjobb tudása szerint teljesíti.
A Megbízott a megbízás tárgyát képező feladatokat a feladat ellátásához igazított
helyszíneken, saját munkaeszközeivel, saját időbeosztása szerint, de a Megbízóval
egyeztetve, a megjelölt határidők betartásával végzi.
A Megbízott kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott feladat ellátására alkalmas, és a
feladat ellátáshoz szükséges szakértelemmel rendelkezik.
Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása során tudomására
jutott adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, mely alól
jelen szerződés megszűnését követően sem mentesül. Megbízott a szerződés teljesítése során
tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli
hozzájárulásával hozhatja harmadik személy vagy hatóság tudomására.
Felek a szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni, a feladatellátás
során felmerült problémákat, hiányosságokat egymás felé haladéktalanul jelezni.

4.6.

Megbízott köteles jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megbízó utasításainak
megfelelően ellátni. Megbízott amennyiben megbízatásának nem, vagy nem teljes mértékben
tesz eleget, a vonatkozó utasításokban foglaltaktól szándékosan vagy gondatlanul eltér, és
ezáltal nem megfelelő minőségben végzi el a feladatot vagy Megbízó részéről a feladat
elvégzésével szemben bármilyen jogos kifogás merül fel, úgy Megbízott köteles a feladatot
hibátlanul újból, díjmentesen elvégezni.

4.7.

Megbízott a megbízást felelősségteljesen köteles ellátni. Megbízott helytállni tartozik
Megbízó irányába a Megbízottnak felróható okból okozott kárért is. A megbízás ideje alatt
köteles Megbízó rendelkezésére állni és a munka során felmerült problémákat haladéktalanul
jelezni részére. Megbízott köteles a tevékenységéről és az általa végzett feladatok állásáról a
Megbízót folyamatosan tájékoztatni.

4.8

Felek rögzítik, hogy kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi
szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv."), valamint a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR")
rendelkezéseit.

a.

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján
kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fél rendelkezésére
bocsátott személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és
mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. Felek
kijelentik, hogy a jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve
harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett
érdekeit nem sértik.

4.10.

Amennyiben a szerződés teljesítése során szerzői jogi védelemmel rendelkező szellemi
alkotás keletkezik, annak kizárólagos és korlátlan (területi korlátozás nélküli, a mű teljes
védelmi idejére szóló), minden ismert felhasználási módra vonatkozó felhasználási joga
minden külön díjazás nélkül a Megbízót illeti meg. Megbízott szavatolja, hogy a megbízás
ellátása során harmadik személy védett jogait nem sérti. Amennyiben a Megbízott a
megbízás teljesítése során esetlegesen bármely harmadik személy védett jogait sértené, a
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Megbízott mentesíteni köteles a Megbízót a kárigénnyel szemben és vállalja a jogsértésből
eredő felelősséget.

5. Egyebek:
5.1.
5.4.
5.5.

A jelen szerződés, csak írásban módosítható, bontható fel, vagy szüntethető meg.
A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései irányadóak.
Felek a jelen megbízási szerződésből eredő vitas kérdéseket elsősorban békés módon, közös
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén fordulnak az általános
szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4
egymással egyező példányban jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2020. május

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében
Pikó Andras
polgármester
Megbízó
Fedezete:
címen
Pénzügyileg ellenjegyzem:
Paris Gyuláné
gazdasági vezető
Jogi szempontból ellenjegyzem:
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Megbízott

3. számú melléklet
/2020. (

) számú határozat

a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálásának
meghosszabbításáról is a szakmai előkészítő bizottság tagjainak megválasztásáról
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. I I .) 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- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
Pikó András polgármester úgy döntök, hogy:
1) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a Napraforgó
Egyesített Óvoda (1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.) intézményben a 2020.
augusztus 1. — 2025. augusztus 31. közötti időszakra szóló intézményvezetői feladatok
ellátására kiírt pályázat elbírálási határidejét 30 nappal meghosszabbítom, 2020. május
30. napjáig.
2) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a Napraforgó
Egyesített Óvoda (1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.) intézményben a 2020.
augusztus 1. — 2025. augusztus 31. közötti időszakra szóló intézményvezetői feladatok
ellátására kiírt pályázatra — mely a KÖZIGÁLLÁS honlapján 2020. február 7-én került
közzétételre — benyújtott pályázatok véleményezési feladatának elvégzése céljából a
Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti szakértelemmel rendelkező bizottság tagjainak
megválasztom
I. 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. Erőss Gábor - Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és
Esélyegyenlőségi ügyekért felelős alpolgármester,
5. Pokornyi Viktória — Humánkapcsolati Iroda irodavezető tagokat.
3) a határozat 2.) pontja szerinti pályázati kiírásra benyújtott pályázatok szakmai
véleményezése céljából Lendvai Lászlóné és Szabadi Edit bizottsági tagokkal
megbízási szerződést kötök, melyre 374,0 ezer Ft-ot biztosítok az általános működési
tartalék terhére.
4)

felkérem a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat 1.) pontja szerinti pályázati felhívás
megjelentetéséről.
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5) a határozat 2.) pontja szerinti megbízási szerződéseket aláírom.
6) a határozat 3. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás „11 1 07-01 Működési
cél és általános tartalék" cím — kötelező feladat — ezen belül az általános tartalék
előirányzatát 373,6 ezer Ft-tal csökkentem, ezzel egyidejűleg a kiadás "11706-02
Önkormányzati egyéb feladatok" cím személyi juttatások előirányzatát 150,0 ezer Fttal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 24,0 ezer
Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 200,0 ezer Ft-tal megemelem.
7) a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő módosításánál figyelembe
kell venni.
Felelős: 1.,2., 3., 5.-7. pont esetében: polgármester, 4. pont esetében: jegyző
Határidő: I., 2., 3., 6. pont esetében: 2020. április 30., 4. pont esetében: döntést követő
munkanap , 5. pont esetében: 2020. május 5., 6. pont esetében: 2020. május 30-ig, 7. pont
esetében a költségvetési rendelet következő módosítása.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály

Humánszolgáltatási

Ügyosztály

Budapest, 2020. április 30.

Pikó András
polgármester
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