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Meghívó szerinti napirendi pont:

Cím: Jĺózsefváľosi Intézményv ezetői Kollégium létrehozása

Előteľj esĺő : Sántha Péteľné alpolgĺĺrmester
A Képviselő-testiilet ülésének időpontja: 20I 1. július 2 1 .

A határozat elfogadásrához minősített szótöbbség szfü séges.
Az elóterj esztés készítőj e :

Szabóné Fónagy Erzsébet ügyo sztályv ezető, Humánszol gáltatási Ügyo sztály
Bollráné Faľkas Maľianna iľodavezető, oktatási és Kultuľális Iroda
Gásp ámé V ágási Jul i anna, p edagó giai szakmai szolgá|tatás

Az előterjesztés leírója: Gáspárné Vágási Julianna

Tisztelt Képviselő.testĺĺlet !

Kerülettink Iskola Igazgatoi Munkaközĺisségének kezdeményęzésére felmerĹilt egy hatékony
és átláthatő szervezeti keretek kĺlzĺjtt működő Józsefuáľosi Intézményvezetőí Kollégium lét-
rehozása a fenntartó felé történő együttmrĺködés és képviselet j avitása éľdekében.
A keľĹileti iskolaigazgatók úgy |átjźk, hogy a kerĹiletéľt viselt felelősségtik és az abban vállalt
feladatuk jelentősen megváltozott _megemelkedett- az e|mil|t időszakban. Jól mutatja ęzt a
kertileti Igazgatőí Munkaközcĺsség műhelyfoglalkozásainak, állásfoglalásainak száma és mi-
nő sé ge, a fo glalkozásokľól készített j egyzőkönyvek alapj an.

Az iskolaigazgatok kezdeményezésébo| kiindulva célszenĺnek taľtanánk, ha ęz a megerősítés
nem csupán az iskolfüat, haĺrem az ővodźkat, a szocíáIis' a gyeÍmękvédelmi és a gyeľmekjó-
|éti intézményeket is érintené. A keriilet intézméĺýípusai, intézményei közötti kapcsolat erő-
sítését jelentené egy olyan szervezett egyiĺttműködés, mely lefedné az <jnkormźnyzat á|ta|
fenntartott valamennyi humán íntézméný. Javasoljuk egy Józsefutrosi Intézményvezetőí
Kollégium szervezeti forma |éttehozását, melyet az intézmények vezetőí, igazgatói alkotná-
nak. A kollégiumhoz tartoző intézmények által ellátott felađatok megegyeznek azokkal a fe-
ladatokkal, amelyek a Humánszolgáltatási Bizottság, illetve a Polgármesteri Hivatal Human-
szo|gáItatźtsi Ügyosĺály feladatkörébe taľtoznak. Javaslafunkka| az intézményvezetĺĺk egye-
tértenek.

Az elmúlt időszakban az intézmények vezetőivel leginkább intézménytípusonként voltak
egyeztetések, esetlegesek voltak azok a kezdeményezések, amelyek minden intézményt érin-
tettek. Ugyanakkor számos olyan teľülete van az önkormanyzati intézményirźnyitźlsnak, ahol
az egységes eljaľás elkeľülhetetlen (pl. költségvetés, szabźllyzatok, munkaerő-gazdálkodás,
munkajogi kéľdésęk, szakmai kapcsolatok, munka- és tűzvédelem, beszerzés, karbantartás,
felúj ítás, p éiy ázatok).

A Iőzsefvźrosi Intézményvezetői Kollégium olyan szakmai tanácsadó és véleményfoľmáló
tęsttilet lenne, melyben érdemben fudnanak egyiitt dolgozni akozo|<tatźlsi, a szociális, a gyeľ-
mekvédelmi és a gyermekjóléti intézmények.
A kollégium személyi összetételéből adódóan a kerületiinkben műkĺjdő intézmények kcjzött
teremthet ĺjsszeköttetést, az egyĹitt gondolkodás és munkálkodás megteremtésével. Atagok az
uj szewezeti foľmában szaktudásukat és munkájuk során, Józsefulárosban megszerzętttapasz-
ta|ataikat hatékonyabban tudnak a gyermekek, felnőttek és a kerĹilet javfua kamatoztatni. A



kollégiumi szervezet lehetővé tenné a meglévő, esetleges intézményközi kapcsolatok fejlesz-
tését,azintézményiráĺyítogyakorlatok,tapasztalatokmegosztását.
Az iĺtézménykozi egyiittmfüĺjdés eľősítésével eredményesebb kapcsolattartás jöhet létre a
fenntaľtó és intézményei ktizĺitt azźt|ta|, hogy a döntés előkészítés során, illętve a dĺjntés előtt,
egy szakmai konszenzuson alapuló vélemény alakulhat ki a végrehajtő intézmények kĺjzött. A
Kollégium vezetőjévelľendszeres, gyakori kapcsolatot alakíthat ki a fenntaľtó és a Polgármes-
teri Hivatal, aki a f6 iĺtézmény vezetojétmegfelelően képviselné a ktilönb<jző fórumokon.

A Józsefváľĺrsi Intézményvezetői Kollégiuľr ęlntik ir,źulyíLásával nrfütjdrre, az elrrtiktit a tagĺck
maguk kĺjzül vá|asztanźi<. A Kollégium vezetésére a megbízást a munkáltatói jog gyakorlója
ađja. A megbízás visszavonásig éľvényes.
A fenntaľtó a kollégium elnökét havi bruttó 35.000.-Ft illetmény (+9.450.-Ft járulék) kereset
kiegészítésben részesítené, mely összeg a jövőben az elnököt foglalkoztatő intézmény éves
költségvetésében keľĹilne megtervezésľe.
Az elnök évente legalább négy alkalommal, illetve sziikség szerint összehívja a kollégium
tagsait, tanácskozźts céljából. A kollégium elnöke az igazgatői és óvodavezetói munkaközös-
ség vezetőj éve|, a szociális, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi intézmények de|egállt veze-
tőjével havi rendszeľességgel kapcsolatot tart fenn.
A kollégium elnökének a kollégium tagjaival egyeztetési- és beszámolási kotelezettsége źi|na
fenn. A kollégium elntjke a tanítási évhezigazodva éves munkatervet készít, melynek teljesü-
lésérőlírásbeli beszámolót állít ĺissze a Humánszolgáltatási Ügyosztály részéte.

Javaslat a létrehozandó kollégium tagaíra..
o a mindenkori kerületi lgazgatői Munkaközösség tagsai,
. a mindenkori keľületi ovođavezetői Munkakĺizösség tagsaí,
'. a kerületi szociális, gyermekvédelmi és gyermekj őIéti intézmények vezetői.

Az źúIáthatóság, hatékonyság és számon kéľhetőség biĺosítása érdekében a Jőzsefvźrosi In-
tézményvezetői Kollégium az a|ábbi jogosítvĺányokkal rendelkezne. A véleményezési, a ta-
nácskozási, a javaslattételi és a döntési jog gyakorlását a Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Polgaĺ-
mesteri Hivatal Humĺínszolgáltatási Ügyosztályán keresztĹil érvényesítheti.

Jososítvánvok Kolléeĺum Elnäk
Véleményezési jog: kerületi stratégiai döntések elő-

készítése,
tew ezett fej lesztések, felúj ítások
kivitelezése,
költségvetési koncepció vélemé-
nyezése,
szakértoi anyag ok me gi smeľés e

az elnĺik véleményezési joga ki-
teľjed a vezetői pá|yázata (a Hu-
mlánszolgáltatási Bizottság felké-
résére, amennyiben renđelkezik a
megfelelő j o gosítvĺánnyal),
vezetők jutalmazásanak szem-
pontjaira

Tanácskozási jog szakmai pźiy źnatok előkészítése,
megvalósítása,
kij elö lt p źiy źnatít ő|d<a|,

megvalósítandó projektek mene-
dzsereivel

az elnök részt vesz a bizottsági
iiléseken, rendszeres kapcsolatot
taÍt az alpolgĺáľmesterekkel, a
Humiĺnszo|gá|tatási IJ gy osztá|y
vezetőjéveI,
iľodavezetőkkel

taga a Józsefraľosi Kábítószer-
ugyíEgyeztető Fórumnak



Javaslattételi jog: továbbképzési tervek összeállítá-
séra,
kerületi tinnepsé gek, kulturáli s

és spoľt ľendezvények szervezé-
sére'
szakmai fórumok összehívására,
Alkalmazotti Juttatási Szabá|v zat
tarta|mźra

az elnök kezdeményezheti a kol-
légium tagsai részéte szalgnai
kittintetés adomźny ozźsźú

Dtintési jog: Intézményvezetői Kollégium
munkatervének ĺj s sze źi|ítása,
kollégium működési ľendjének
kialakítása

Az oktatási és Kulturális Bizottsag |512007. (I. 29.) oKB sz. hatźrozata alapján mfüödő ke.
ľĹileti kcizoktatási intézmények köztjtti szakmai munkaköztjsségek munkáját és létszámát nem
befolyásolj a a me galakuló Józsefu arosi Intézményv ezetoi Kollé gium.

Mindezeka|apjźnkéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. Józsefuárosi[ntézményvezetói Kollégiumothoz létre taľtós ĺjnként vĺíllalt feladatként

2011.szeptember7.napjávalhatározat|anidőtartamľa.

2. a.) az 1. pont szerinti kollégium elnöke tészére bruttó 35.000.-Ft/hó kereset-
kiegészítést źt|Iapít meg, melynek fedezetéül 2011-. évben 133,35 e Ft összegbeĺ az
önkoľmanyzat||107-01 cím mfütĺđési általanos tartalék eIőirćnyzatźńjelöli meg.

b.) 2012. évto| a költségvetés teľhéľe kereset-kiegészítés címen 533,4 e Fťév ĺisz-
szegben taľtós előzetes kötelezettséget vállal.

c.) felkéri a Polgáľmestert, hogy az tinkoľmźnyzat20t|. évi koltségvetéséľől szóló
rendelet módosításánál, valamint a kcivetkező évek költségvetésének tervezésénél a
hatźr ozatb an fo gl altakat ve gye Íi gyelembe.

3. a Józsefuáľosi Intézményvezetói Kollégium tagai:

. amindenkori kerĹileti lgazgatői Munkaközösség tagsai,

. amindenkori keľületi óvodavezetői Munkaközcisség tagaí'
o kerĹileti szociális, gyeľmekvédelmi és gyermekj ő|étiintézmények vezetőí.

4. a J őzsefv źrosi Intézméĺyvezetői Kollégium j ogosífu ĺányai:

Jogosítványok KoIlépĺum Elnök
Véleményezési jog: kerületi stratégiai döntések elő-

készítése,
terv ezett fej lesztések, felúj ítások
kivitelezése.

az elntik véleményezési joga ki-
teľjed a vezetői pźiyźnatra (a Hu-
mźnszolgźůtatási Bizottság felké-
résére. amennviben rendelkezik a



költségvetési koncepció vélemé-
nyezése,
szakértői anvasok megismerése

megfelelő j o go sítvĺánnyal),
vezetok júalmazásának szem.
pontiaira,

Tanácskozási jog szakmai pá|y źnatok előkészítése,
megvalósítása,
kij elö lt p á|y źnatir őkkal,
megvalósítandó projektek mene-
dzsereivel

az e|nok részt v esz a bizottsági
ü1éseken,
rendszeres kapcsolatot tart az al-
polgármesterekkel, a Humán.
szo|gá|tatási Ügyoszt áIy v ezetó-

j évcl, iľudavezet(jkkęl
tagtra a Józsefuarosi Kábítószer-
ngyíEgyeńető Fórumnak.

Javaslattételi jog: továbbképzé s i tervek o sszeáIIítá-
sáĺa,
kerületi ünnepségek, kultuľális
és sport ľendezvény ek szerv ezé-
sére'
szakmai fórumok összehívásaľa,
a|kalmazotti Juttatási SzabáLvzat
tarta|mára

az elncĺk kezdeményezÁęti a kol.
légium tagsai részére szakmai
kitiinteté s adomźtnv ozását

Diintésĺ jog: Iĺtézményvęzetóí Kollégium
munkatervének ö s sze źilitása,
kollégium mfüĺjdési ľendjének
kialakítása

Felelős:
Hatráľidő:

Budapest, 20|I.július 2.

Dľ. Mészáľ Erĺka
a jegyzőt helyettesítő a|jegyző

Törvényességi szempoptból ellenőrizte:

ś": śďáMá. ő.*,

s"-Bł-- t"u\'
Sántha Péteľné
alpolgáľmester
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Po1gáľmester
I,,2.a),3-4. pontok esetében: 20I|. szeptember 01.
2. b.) pont esetében: a következő évek költségvetésének tervezése
2. c.) pont esetében: a20|I. évi kĺiltségvetés következő módosítása
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