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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság vé|eményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi x
Hatźrozati javaslatabízottságszźlmára: A Városgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottság / Humĺín-
szolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés meglárgyalását.

Tisztelt Képvĺselő-testĺilet!

A Józsefuáľosi onkormányzat által fenntaľtott köznevelési intézmények kĺjzül a következő
óvodfü esetében 2013.jrilius 31 . napján |ejar az őv,odavezetők megbízása:

1. Katica Bölcsőde és Napkĺizi otthonos ovoda (1089 Bp.' Vajda Péter u. 37.)
2. Hétszínvirág Napközi otthonos'ovoda (1081 Bp., Kun u. 3.)
3. Sziváľvĺíny Napkĺizi otthonos ovoda (1083 Bp., Szigony u. 28.)

A nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC tĺirvény (továbbiakban: Nkt.) 67. s Q) bękezdése
éľtelmében azintézményvezető kiválasztása-ha e tc}rvény másképp nem rendelkezik - nyilvá-
nos pá|yźzat tftján töľténik. A pá|yazat mellőzhető,ha az intézményvezető isméte|t megbizásá.
val a fenntaľtó és a nevelőtesttilet egyetéľt. Egyetéľtés hiányában, továbbá az iĺtézméĺyvezető
harmadik és további megbízási ciklusát mege|ózőenapźiyázat kiírása kötelező.

A Sziváľvany Napkĺizi otthonos óvoda jelenlegi vezetője, Matisz Lászlőné első vezetői ciklu-
sát tölti, 2008. augusztus 1. napjától vezetője azintézménynek. Fentiek értelmében az ismételt
vęzetői megbizásźůloz a fenrÍartó és a nevelőtestület egyetéľtése esetén a nyilvános pá|yáńatás
mellőzhető. Az ővodavęzetłĺ szaknai munkáját a kĺizalkalmazottak jogáL|ásaről szóló törvény
(továbbiakban: Kjt.) értelmében avezetói megbízásának második évének elteltével, valamint a
magasabb vęzetői megbízás |ejźrta elott lega|ább három hónappal minősíteni kell. 20l0-ben a
Képviselő-testiilet kiválóan alkalmasnak minősítette az ővodavezetót. A Szivźtrváĺy Napkcizi
otthonos ovoda Nevelőtestületének tagjai 2013. februáľ 28-ántartott értekezlettikĺin nyílt sza-
vazássa| egyhangúan támogatíák Matisz Lász|őné további vezetői megbizatását, kiemelték
szakmai felkészültségét, innovatív szemléletmódját, jó vezetési stílusát és személyes tulajdon-
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Teljesítmény értékelésének eredménye az tjnéľtékelés, valamint a nevelőtestiilet tagjai á|ta| ęI-
készített éľtékelés a|apjáĺ 98 yo, mely kiváló minősítést jelent. Matisz Lászlőné nyilatkozott
aľról, hogy szeretné intézményvezetoi teendőit a következő ciklusban is ellátni.

Az óvodavezętő munkájáva| elégedettek vagyunk. A törvény ađta lehetőséggel élve, nyilvános
páIyáńatas nélkül javaslom Matisz Lász|őĺé újbóli vezetői megbizását 5 évre szőIőan, af0I3.
augusztus 01. - 2018. július 3I. napjál.gterjeđő idősza]<ra.

A Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda jelenlegi vezetője negyedik vezetói ciklusát
tölti, 1993. augusztus 1. napjától vezetőimegbízásafolyamatos. A Hétszínvirág Napkĺizi ottho-
nos Tvodában a Képviselő-testület 234lf()I2. (Vll.05.) szźnrľidöntése értelmében 1 évľe szólo-
an, a2012. augusztus I _2013.július 31. közĺjtti ídoszak'ĺa kapott megbízźst a jelenlegi óvoda-
vezető, meĺt az óvoda intézményvezetói feladatainak ellátásźra kiírt páIyázat eredménýelen
volt. A két intézmény esetében - a jogszabá|yi előíľás a|apjźn _ kĺjtelező apá|yázati kiírás. A
Kjt, 20lB $ (1) bekezdés szeľint, az intézményvezetői pá|yázatot a megbízási jogktir gyakorlója
írja ki.

A hatályos jogszabá|yok előíľásai alapján apáIyázati felhívásnak tartalmaznia kell:
1. a munkahely és beosztás megjelĺilését
2. a magasabb vęzętoí beosztásľa t<jrténő megbízás időtartamát
3. amegbizáskezdo napját és megszűnésének időpontját
4. amegbízásfeltételeit
5. a vezetoi megbízáshoz előírt feltételeket, kiegészíto feltételeket
6. abeosztáshoz kapcsolódójuttatásokat
7 . a pá|yázat benyújtásának formájźĺ, hatéridejét és helyét, a pźĹyázat taľtalmi követel-

ményeiľe vonatkozó esetleges igényeket,
8. apá|yazat ę|bfuáIásának hataľidejét.

A kiíľásban javasolt szerepeltetni azt a fenrltartői ęIvźnźlst, hogy a pá|yázatban jelenjen meg a
kerület jellegéhez igazodő pedagógiai koncepció és az intézmény menedzselésére iľányuló ve-
zetoí e|képzeIés.

A páIyźzati felhívást a kormányzati személyugyi igazgatási feladatokat eIIźúő szerv (továbbiak-
ban: KSZI) internetes oldalán, a fenntartó önkormanyzat széIďlę|yén a helyben szokásos módon,
továbbá az oktatási és Kultuľális Kĺizlönyben is kozzé kell tenni és a pá|yźnat benyújtásĺának
hatańdejét a KSZI inteľnetes oldalán történő kozzététe|től kęll számítaru. A pźiyázat benyujtá-
sának a hatĺĺľideje apalyazati felhívásnak aKSZI intemetes oldalan való ęlsődleges közzététel-
to| szźnĺitott haľminc napnźi rövidebb nem lehet.

A pá|yázati fęlhívást az oktatési és Kultuľális Közlöny 2013. májusi számábarl tuđjuk legko-
rttbban megjelentetni. A |ap á|talában havonta két alkalommal jelenik meg és a kérelem beéľke-
zését követően, 5-6 hét múlva teszik kozzé a megjelentetni kívánt páIyázati fęlhívásokat. A
KSZI internetes oldalan - az oktatási és Kultuľális Közlönyben való megjelenéssel ĺisszhang-
ban _ 2013. május 6. napjátő| kezdődően jelentetjfü meg a páIyázati felhívást. A KSZI inteľne-
tes oldalán való megjelenés után 30 nap á|| apźl|yázók rendelkezésére apźiyénai:kbeadásźůloz.
A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete (közalkalmazotti jogviszony keľętében pedagó-
gus-munkaköľben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkezó, neve|o és oktató munkát
közvetlenül segítő munkaköľben foglalkoztatottak kĺiz<ĺssége) és alkalmazotti kcjzössége (kĺiz-
alkaImazotti jogviszony keretében fogla|końatottak kĺizössége) újabb 30 nap a|att aLakitja |<l

véleményét, mely utén a Képviselő-testület dcjnt a pźiyäzatok e|bíralźsźrő|.

A hatályos jogszabá|y szerint (Kjt, 20lA. $. (6) bek.) a magasabb vezętoi beosztásra kiírt pá|yá-

zat esetén a páIyazőt a pźt|yázati hataridő |ejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési,
megbízźłsijogkör gyakorlója á|ta||éttehozottlega|źlbb hĺĺľomtagú, a betcjltęndő munkaktjľ felada-
tait érintően szakértelemmel ľendelkező bizottság hallgatja meg.



A Képviselő-testület és Szervei Szęwezeti és Műk<jdési Szabá|yzatáĺő| sző|ő I9l2009. (V.06.)
<jk. számú önkoľmányzatírcnđe|et 45. $ (5) 3. a) pontja alapjźn az értékeló bizottsági feladatokat
a Humánszolgáltatási Bizottság lźtja eI.

A Képviselő-testiilet 2013.július 1. rendes ülésén javaslom az ővodavezetoimegbizások taľgya-
lását. A képviselő-testĺileti döntéshez ki kell kémi a véleményezésre jogosultak (alkalmazotti
kcizösség, óvodaszék, sziilői szervezet) véleményét, továbbá - tekintettę| ana, hogy az óvodák
a|apítő okiratrrk szerint magyar nyelven cigĺány kulturális nevelést is végeznek - a keľĹileti ci-
gźnynemzetiségiĺ jnkoľmányzategyetéľtését.

A 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5'$ (2) bekezdése szerint a magasabb vezetói megbízás a
munkáltató dĺjntésétől függően, az év soľiín barmikoľ, öt évre adható. Ennek megfelelően a
megbízások kezdő napjaként javasolom 2013. auguszťus 0I. napját, a megszűnés időpontjaként
20 1 8. július 3 1 . napját meghataĺozni.

Apá|ytnati kiíľás megjelentetése pénziigyi fedezetet nem igényel. Az óvodavezetők illetménye
a 2013 . évi ktiltségvetésben tervezésľe került.

A képviselő-testület hatáskĺjre azMotv.41. $ (6)-(7) bekezdésében, valamint 42. $ 2. pontjában
foglaltakon alapul.

Kérem az a|ábbi határ o zati j avas l at el fo gadás át.

Hĺ.rÁnoz,ł,TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

| .) az alábbi őv o dav ezetőí p á|y ázati kiíľásokat j e l enteti me g :

.4.

munkahely: Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos ovoda
1089 Budapest' Vaida Péter v 37.

a beosztás mesieliilése: óvodavezető
a mesbízáls id őtaľtama : 5év
a megbízáls kezdő napja és megszíĺné-
sének időoontia:

2013. augusztus 01. _ 2018. július 31.

a megbízáls feltételei : Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szak-
képzettség, pedagógus-szakvizsga keretében
szetzett iĺltézĺnényvezetóí szakképzettség, lega-
lább öt év pedagógus-munkaköľben szetzett
szakmai svakorlat.

apáiyázat foľmája: A pá|yázatokat 1 példányban, íľásban kell be-
nýjtani, mely taľtalmazza a pźiyźnő szakmaí
önéIetrajzát, a vezetői programot és a szalłnai
he|yzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelése-
ket.
A páIyźzatban kiemelten jelenjen meg a keľiilet
je||egéhez igazođő pedagógiai koncepció és az
íntézmény menedzselésére irányuló vezetői el-
képzelés.

benyújtásának határĺdeje: A kormány zati személytigyi igazgatási feladato-
kat el|atő szerv intemetęs oldalán való megjele-
néstől szźmítotí30 nap



benyújtásának módja: A pá|yázatot Józsefuáros onkormányzata Po|-
gármesterének címezve (1082 Budapest, Baľoss
u. 63-67.) zźrt bontékban postai úton töľténő
megküldéssel vagy személyesen a Humánszol-
gá|tatásí Űgyosná|yon (1082 Budapest, Baĺoss
v 63-67.III. emelet 301.), vagy elektľonikus
úton a Jegyző tészére a jegyzo@jozsefvaros.hu
e-mail címen keresztiil
lehet benyújtani.
Kéťük a borítékon felttintetni:,,ovodavezetői
pá|ytzat,,.
ApáIyázatokęlkészítéséhezsztikségestájékońa-
tás kéľhető:
Józsefuárosi onkoľm źnyzat Polgármesteľi Hiva-
tal (1082 Budapest, Baross t. 63-67.) Human-
szo\gźitatźtsi Ü gyo sztály, Humánkap c s o lati Iľo da,
Kincses Ibolva irodavezető' telefon: 459-2197

a pá.Jy ázat elbíľálásának hatáľidej e : a pá|yázat benyrijtásanak hataridej étőI számitott
90 nap

A Józsefuáľosi onkoľmźlnyzat Képviselő-testiilete, mint kiíró fenntartja magźnak a jogot,
ho sv indokolás nélkiil eľędménytelennek nvilvánítsa a pá|y ázatot.

.b.

munkahely: Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda
1081 Budapest. Kun u. 3.

a beosztás mesieltilése: ővodavezető
amesbízás időtaľtama: 5év
a megbízás kezdő napja és megszűné.
sének időnontia:

20|3. augusztus 01. _ 2018. július 31

a megbizáls feltételei: Felsőfokú óvodapedagógusi v égzettség és szak-
képzettség, pedagógus-szakvizsga keľetében
szętzett intézményv ezetői szaLd<épzettség, lega-
|ább öt év pedagógus-munkakĺirben szerzett
szakmai gyakorlat.

apá'Jyázat foľmája: Apá|yázatokat 1 példányban írásban kell benyuj-
tani, mely tarta|mazza a pá|yáző szakmai önélet-
rajzźú, a vezetői programot és a szakmai helyzet.
elęmzésľe épülő fejlesztési elképzeléseket.
A pá|yazatban kiemelten jelenjen meg a keľĹilet
jellegéhez igazođő pedagógiai koncepció és az
iĺtézmény menedzseléséľe iľányuló vezetői el-
képzelés.

benyújtásának hatáľĺdeje: A koľmány zatí személyugyi igazgatásí feladato-
kat ellátó szeľv inteľnetes oldalán való megjele.
néstől szźlĺnitotÍ. 3 0 nap

benylijtásának módja: A pá|yazatot Józsęfuaros onkormźnyzata Po|-
gármęsterének címezve (1082 Budapest, Baross
u. 63-67.) zźrt borítékban postai úton tĺirténő
megküldéssel vagy szeméIyesen a Humánszol-
gá|tatási IJ gy osztá|yon ( 1 082 Budapest, Baross
u. 63-67.III. emelet 301.)' vagy elektľonikus
úton a Jegyzo részére a jegyzo@jozsefuaľos.hu
e-mail címen keręsztül lehet benvúitani.



Kéťük a borítékon feltiintetni:,,ovodavezetői
páiyázat,,.
ApźtlyźnatokelkészítéséhezsziikségesttĄékozta-
tás kérhető:
Józsefuaľosi onkoľm źny zat Polgármesteľi Hiva-
tal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) Humán-
szo|gźltatási Ü gyo sztály, Humiánkap c so lati Iro da,
Kincses Ibolva irodavezeto. telefon: 459 -2197

a pá,Jy ázat elbíľálásának határidej e : a páIy ázat benyrij tásának hataľide j étóI számított
90 nap

A Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete, mint kiíró fenntartja magának a jogot,
hosv indokolás nélkül eredménytelennek nvilvánítsa a pźiyźzatot.

2.) anemzeti köznevelésľől sző|ő2011. évi CXC. tĺirvény 67. E Q) bekezdésében foglaltak
a|apjźn nyilvĺínos pá|yźztatás lefolyatása nélkĹil egyetért a Szivźrvźny Napközi otthonos ovo-
da (1083 Budapest, Szigony u. 18.) vezetője, Matisz Lász|őné ismételt vezetői megbízásźxa| 5
évre szólóan, a20I3. augusztus 01. _ 2018. július 31. napjáigterjedő időszakľa.

3.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I.a.) és 1.b.) pontja szeľinti pá|yá-

zati fe|hívás megjelentetéséről a koľmányzati személyugyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán, aJőzsefvárosi Önkormźnyzat internetes honlapjan, azoktatási és Kulturális
Közlönyben.

4.) felkéri a polgármesteľt, hogy ahattrozat 1. pontjában kiírtpáLyázatok ęlbírá|ására, valamint
ahatźlrozat 2. poĺtjában meghattttozott óvodavezetoi megbizásra vonatkozó javaslatot teľjessze
be a Képviselő-testtilet 20|3.júliusi 1. rendes ülésére.

Felelős:
[Iatáľidő:

Budapest, 20|3. március 08.

Töľvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyző

polgármester
1.) és 2.) pont esetében 20l3. maľcius 20.
3.) pont esetében: 2013. mĺĺrcius 31.,
4.) pont esetében: a képviselő-testület 20|3.július 1. rendes ülésę

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humankap-
csolati Iroda

$Jł* aľ\l
Sĺíntha Pétemé
alpo1gáľmester

a|jegyző
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