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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi X
}latźÍ ozati j av as|at a bizotlság' szźImáÍa:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺi letnek az e|óteri esztés m e stár sv a|ását.

Tisztelt Képviselő.testiilet!

A magasabb vezetői megbízások lejárta miatt sztikséges a következő közoktatási intézmények
vezetői pá|ytzatźnak kiíľása a |3811992. (x.8.) koľmányrendelet a közalkalmazottak
jogáIlósiról szóló 1992. évi XWIil. tÓrvény végrehajtósáról ą kĺ)zohatási intézményekben 5.

$ (4) bekezđése alapjan:

1. Gyerek-Virág Napközi otthonos ovoda
2. HétszínvtźĺgNapkĺĺzi otthonos óvoda
3. Lakatos Menyhéľt Józsęfuárosi Általános Művelődési Központ
4. Józsefuaľosi Egységes Gyógypeđagógiai Módszertani K<izpont és Altalános Iskola
5. Józsefuárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgźllatés Szakmai Szolgáltató Intézmény.

Az 1992, évi XXXII. töľvény 20lA $ (1) bekezdés szerint, az intézményvezetői pźiyźzatot a
kinevezési jogkĺir gyakoľlója írja ki.
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A I38lI992. (X.8.) Korm. rendelet a kcizalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi )C(XIII.
törvény végľehajtásarő| a közoktatási intézményekben és a k<lzalka|mazotti pá|yźlzatnak a
kormányzati szeméIyiigyi igazgatási felađatokat ellátó szerv honlapj án l.orténo kozzétételére
vonatkozó részletes szabźiyokłól szóló 38812007. (XII. 23.) Korm. renđęlet eIőírja, hogy a
p á|y ázati felhívásnak tarta|maznia kel l :

1. a munkahely és beosztás megjelölését
2. a magasabb vezetői beosztásra tcjľténő megbízás időtartamát
3. amegbizáskezđő ĺapját és megszűnésének időpontját
4. amegbizásfeltétęleit
5. avezetőí megbízáshoz eloirtfęltételeket, kiegészítő feltételeket
6. abeosztáshoz kapcsolódójuttatásokat
7. a páIyźzat benyrijtásának formáját, határidejét és helyét, a páIyázat tartalmi

kĺivetelményeire vonatkozó esetleges igényeket,
8. apá|yázatelbírálásánakhatĺĺľidejét.

A kiírásban szeľepeltetjĺJk azt a fenntaľtói elvaľást, hogy a páIyázatbanjelenjen meg a kerület
jellegéhez igazođő pedagógiai koncepció és az iĺtézmény menedzseléséľe iľanyuló vezetői
elképzelés.

A pá|yázati felhívást a Nemzeti Erőfonás Minisztérium hivatalos lapjában, a
koza|kalmazottak jogállásáľól szőLő 1992. évi XXXIII. towény 20lA $ (4) szerint a
Kormányzati SzemélyĹigyi Szolgáltató és Kozigazgatási Képzési Központ (KSZK) intęľnetes
oldalĺán és a fenntartó önkoľmányzat szék'he|yén ahelyben szokásos módon kozzé kell tenni.

A páIyazat benyújtásrának a hatźtrideje a pćĺIyázatí felhívásnak a KSZK honlapján való
el s ő dle ge s ko zzétételto| sztlmított harminc napnál rö videbb nem lehet.

A pźtlyázati felhívás az oktatási és Kulturális Közlönyben várhatőarl 2012 márciusában
jelenik meg.

A KSZK internetes honlapjan való megjelenés (várhatőanz)IŻ. március 30.) utan 30 nap áI| a
páIyazok rendelkezéséľe a pá|yázatlłkbeadźĺsćůloz. A nęvelőtestület az a|ka|mazotti közösség
újabb 30 nap a|att a|akítja ki véleményét, mely utźn a Képviselő-testtilet dĺinthet apéiyźnatok
elbírálásĺíľól.

A pźůyźzathoz csatolni kell a páIyazo arról szóló nyilatkozatát, hogy a pźůyćľ:ati arryagában
foglalt személyes adatainak a pá|yźzati eljárással összefüggésben szfüséges kezeléséhez
hozzźi1źlrul.

A l38l|992. (X.8.) Korm. rendelet 5.$ (2) bekezdése szeľint: a magasabb vezetói megbízźs a
munkáltató döntésétől függően, az év során bármikoľ, legalább öt évre adható. Ennek
megfelelően a megbízás kęzđó napja 2012. augusztus 01. a megszíjĺés időpontja 2017 . július
31.

A páIytzati kiíľás megjelentetése pénzügyi fedezetet nem igényel. Az intézményvezetők
illetménye az intézmény ek 2012. évi költségvetésében teľvezésľe keľĹilt.

Ha.ľÁnoza'Tl JAvASLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy:

az alábbi pá|ytzati kiírásokat jelenteti meg az oktatási és Kulturális Közlĺinyben (a Nemzeti
Erőforľás Minisztérium hivatalos lapjábaĄ, a Koľmányzati Szęmélyügyi Szolgáltató és



Kozigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, a Jőzsetvátosi onkormźnyzat internetes
honlapjĺĺn, valamint alőzseťvźros című újságban, mely tartalmazza a következőket:

1.)

munkahely: Gyerek-Virág Napközi otthonos ovoda
1082 Budaoest. Baross u. 11l/b

a beosztás mesieliilése: óvodavezető

amepbízás időtaľtama: 5év

a megbízás kezďő napja és
megszűnésének időpontia:

2012. augusztus 1. _ 2017.július 3 1.

amegbízás feltételei: felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,
szakvizsga,

legalább öt év óvodapedagógus munkakörben
szer zett szakmai gyakorlat

a megbízás kiegészítő feltétele intézményv ezetői sza|ď<épzetts é g me gl éte

apá|yázat foľmája: A pźiyázatokat két példĺányban, írásban kell
benffitani, mely taľtalmazza a pá|yáző szakmai
onéIettajzát, a vezetőí programot és a szakmai
helyzetelemzésre épiilő fejlesztési
elképzeléseket.

A páIyázatban kiemelten jelenjen meg a keľĺilet
jellegéhez ígazođő pedagógiai koncepció és az
íntézmény menedzseléséľe iranyuló vezetői
elkéozelés.

benyújtásának hatáľidej e: A Koľmányzati Személyügyi Szo|gáItatő és
Kozigazgatźsi Képzési Kdzpont internetes
oldalan való mesielenéstől szőłnított 30 nao

benyújtásának helye: Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)
Humánszol gáltatási Ű gy osná|y

A pá|yázatok eIkészítéséhez szfüséges
tájékońatás kérhető:

Józsefuaľosi onkormányzat Polgármesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baľoss u' 63-67 ')
Humánszo|ga|tatási Ügyosztály,
Intézményfelüsyeleti Iroda

a pá.Jy ázat elbírálásának hatáľideje: a pźiyázat benyrijtásának hataľidej étő| számitott
90 nao

A Józsefuaĺosi onkormányzat Képviselő-testĹilete, mint kiíró fenntaľtja magának a jogot,
hosy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa a pél|y źnatot.



2.)

munkahely: Hétszínviľág Napközi otthonos ovoda
1081 Budaoest. Kun u. 3.

a beosztás mesieltilése: óvodavezető

a meebízáls időtaľtama : 5év

a megbÍzás kezdő napja és

messzűnésének időponti a:
2012. augusztus I. .2017 .július 3l

amegbízás feltételei: felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,
szakvízsga,

legalább öt év óvodapedagógus munkakörben
szerzet. szakmai gyakoľlat

a megbízás kiegészítő feltétele intézményv ezetói szaLd<ép zettsé g me gl éte

apá|yánat formája: A pá|yźzatokat két példanyban, íľásban kell
benyrijtani, mely taľtalmazza a pźiyźző szakmai
öné|ettajzát, a vezetói programot és a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket.

A pźtIyázatban kiemelten jelenjen meg a keľület
jellegéhez igazodő pedagógiai koncepció és az
intézméĺy menedzseléséľe irányuló vezetói
elképzelés.

benyújtásának hatáľideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Kozigazgatási Képzési Kĺizpont internetes
oldalán való megielenéstől szźlmított 30 nap

benyűjtásának helye: Józsefuárosi onkormźnyzat Polgármesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)
Humánszo l gáItatásí Ü gyo saály

A pá|yazatok elkészítéséhez sztikséges
tájékoztatás kérhető:

Józsefuárosi onkormźnyzat Polgármesteľi
Hivatal (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)
Humánszolgá,|tatási ŰgyosńáIy,
Intézménvfeltisveleti Iľoda

a pá|y ánat elbíráIásának hatáľideje: a pźiyázat benyťljtásának határidej étőI szćmitott
90 nap

A Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete, mint kiíró fenntaľtja magának a jogot,
ho sv indoklás nélkül eľedménytelennek nvilvánítsa a pá]ry źnatot.



3.)

munkahely: Lakatos Menyhért Józsefvaľosi Altalános
Művelődési Központ (1086 Budapest, Bauęr S.
u. 6-8.)

a beosztás mesieliilése: isazsatő

amepbízás időtaľtama: 5év

^ megbízás kezdő napja és
megszűnésének időpontia:

2012. augusztus I _ 2017 .július 31

amegbízás feltételeĺ: Pedagógus munkakör betöltéséhez szĹĺkséges
egyetemi szinttĺ tanári végzettség és
szakkép zetts é g, p edagó gus szakv izs ga, l e gal ább
öt év pedagógus munkaköľben szerzett szakmai
svakorlat

a meebízárs kieeészítő feltételei: i ntézménw ezetői szakkéozetÍs é s me sléte

beosztáshoz kapcsolĺĺdĺi iuttatások

zpń|yánat foľmája: A pźiyázatokat két példanyban, írásban kell
benyújtani, mely taľtalmazza a pźiyźző szakmai
éIetrajzźń, a vezetoi progľamot és a szakmai
helyzetelemzésre épiilő fejlesztési
elképzeléseket.

A páLyazatban kiemęlten jelenjen męg a kerÍilet
je|Iegéhez igazođő pedagógiai koncepció és az
íntézmény menędzselésére irányuló vezetoi
elképzelés.

benyújtásának határideje: A Korĺľrźnyzati Személytigyi Szolgáltató és
Kozigazgatási Képzési Központ inteľnetes
oldalán való megielenéstől számitott 30 nap

benyújtásának helye: Józsefvárosi onkormányzat Polgármesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)
Humánszolgá|tatási LJgyoszttiy,
Intézményfelü gye leti Iro da

A páIyázatok elkészítéséhez szükséges
tĄ ékoztatźls kérhető : Jó zsefu aro si onkormanyzat
Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u.
63-61.) Humánszolgá|tatási Űgyosztá|y,
Intézménvfelüsveleti Iroda

ĺ páůy ánat elbírálásának hatáľideje: a pá|yázat benýjtásának hatĺĺridej étő| számitott
90 nap

A Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíľó fenntaľtja magának a jogot,
ho sv indoklás nélkül eredménvtelennek nvilvánítsa a pá|v ázatot.



4.)

munkahely: Józsefu árosi Egységes Gyó gypeda gő gial
Módszertani Ktizpont és Altalános Iskola (1084
Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15.)

a beosztás mesieliilése: isazsatő
amesbízás időtartama: 5év
amegbízás kezdő napja és
messzűnésének időnonti a:

2012, augusztus | _ 2017 .július 31.

a megbízáls feltételei : fogyatékosság típusa szerinti gyógypedagógiai
tanźtri, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta
v égzettsé g és szakkép zettsé g, pedagó gus
szakv izs ga, Ie gaIźhb öt év pedagó gus
munkak<jľb en szeľ zętÍ szakľnai Eyakoľl at

a megbwáts kie gészítő feltételei : előný jelentazíntézményvezetoiszakképzettség
mesléte

beosztáshoz kancsolódó iuttatások illetmény: Kit. szerint
apá|yázat foľmája: ApźĺIyázatokat két példányban, íľásban kell

benffi tani, mely taľtalmazza a pźiy áző szakmai
é|etrajzźú', avęzetői programot és a szakmai
helyzetelemzésľe épülő keriileti fej lesztésekhez
igazo đő innovatív pedagó giai elképzeléseket.
A páIy źnatban kiemelten j elenj en meg az
intézméĺy menedzselésére irányu|ő v ezętői
elképzelés.

benyújtásának hatáľidej e: A Koľmány zati Szęmélyiĺgyi Szol gáltato es

Kozigazgatási Képzési Központ inteľnetes
oldalán való męgielenéstől számított 30 nap

benyújtásának helye: Józsefu árosi onkormányzat Polgĺĺľmesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baľoss ll.63-67.)
Humánszo l gtitatási IJ gy o sztáIy'
Intézmény f eliigye l eti Iro da
A pa|y ćnatok elkészítéséhez sziikséges
táj éko ztatźls kérhető : Jó z se fu aľo si onko rm ányz at

Polgármesteri Hivatal ( 1 082 Budapest, Baľoss u.
63 -67 .) Humánszo Igźůtatásí IJ gy o sná|y,
Intézménvfeliisveleti Iľoda

a pá.Jy áuat elbíľálásának határidej e: apá|yázatbenyújtásánakhatĺíľidejétó|szźlmítotÍ
90 nao

AJőzsefvźrosi tnkoľmányzat Képviselő-testiilete, mint kiíró fenntaľtja magźtnak a jogot,

ho sv indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa a pá|y ázatot'



5.

munkűhelv: Józsefváľosi Egységes PedagógÍai Szakszolgá|at és

Szakmai Szolgáltató Intézmény (1081 Budapest'
II. János Pál pána tér 4.|

a beosztás meeieliilése: intézménwezetó
a mesbízás időtaľtama: 5év
a megbízás kezdő napja és
messzíĺnésének időoontia:

2012. augusztus 1. _2017'július 31

a megbízás feltételei: a pedagógiai szakszo|gźtlatokľól sző|ő 4 /2010.(I. 1 9.)
oKM rendelet szerinti végzettség és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga, legalább öt év pedagógus
munkakörbe n szerzett szakmai gyakorlat

a megbízás kiegészítő feltételeĺ: előný jelent a közoktatás vęzetoi szakvizsga megléte'
illetve aki a közoktatás vezetői szakvizsga
megszerzését a fenntaľtó támogatásával a

kinevezéstől számított haľom éven beltil vá||a|ia

a beosztáshoz kancsolódó iuttatások: Kit. szerinti illetménv. vezetoi oótlék
apá|yánat foľmája: A pá|yźnatokat két példányban, írásban kell

benýjtani, mely tartalmazza a pá|yźnő szakmai
é|etrajzát, a vezetói progľamot és a sza|<rnai

helyzetelemzésre épülő feilesztési elképzeléseket.
benyújtásának hatáľideje: A Kormányzati SzemélyĹigyi Szo|gá|tatő és

Kozigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
való mesielenéstől számitott 30 nap

benyújtásának helye: Józsefuáľosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
Hum ánszo l g źt|tatási ĺJ gy o sztźl|y

A piůy ázatok elkészítéséhez szüks éges tájékoztatás
kérhető:
Józsefuárosi Önkoľmányzat Polgármesteri Hivatal
(1082 Budapest, Baross u. 63-6'1.)
Humánszolgá|tatásiIJgyosztźůy,Intézményf elügyeleti
Iroda

a pá,Jy ánat elbíľálásának hatáľĺdej e : a pźůyázat benyrijtásának hatríridejétő| szźmított 90
naD

A Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró fenntaľtja magának a jogot, hogy
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa a pá|yázatot'

Felelős: polgármester
Hatérido 2012. március 3 0.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység:
Intézméĺyfelü gyeleti Iľo da.

Budapest, 2012. j anuĺáľ 3 0.

Humánszol gá|tatási |J gy osztá|y

O.'\a\.-ĺt-* ťJ <Đ-
Sántha Péterné \

alpolgármester
,?r?^',ĺyűW'.ą,*,
" Dr.lľĺ.éšzá.ľ Erika

a j egy zót helyettesítő a|j e gy ző




