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E|őteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ
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. sz. napirend

v ezetői pá|yánat
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a

kĺíľása

határozat/rendelet elfogadásához
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Váľosgazdálkodási és PénztĺgyĺBĺzottság vé|eményezitr
Humánszolgáltatási Bĺzottság

véleményezi

X

Határ ozati j av as|at a bizottsálg szálmźra:
Humĺánszolgáltatási Bizottság iavasolia a Képviselő-testületnek az e|őteriesńés mestáľevalĺását.

Tiszte|t KépvÍselő-testület!

A

Képviselő-testĺilet a 3I3/201,I. (vII.2l) sz6mű batźrozaté.ľalvisszavonta Sebesýén
Krisztina Zsuzsanna, a HétszínvirágNapközi otthonos óvoda vezeti5i megbizétsált20l 1. jlilius
27 , napjával, valamint anól is dönttitt, hogy 20l 1. július 28.-f0l2.januáľ 31. köztitt megbízza
Kékedi Tibomét az intézményvezetésével.

A

vezetói megbr;źs |ejźnta után a Képviselő-testiiletnek dönteni kell a Hétszínvirág Napközi
otthonos ovoda magasabb vezetőimegbizására vonatkozó pá|yazati feltételekÍől.

1992. évi XXXil. töľvény 20/As
kinevezési jogköľ gyakorlója írja ki.

Az

(l) bekezdés szerinto az intézményvezetói

A

pá|yázatot a

|38/|992. (X.8.) Koľm. rendelet a közalkalmazottakjogállásáľól szóló 1992. évi X)cilII.
törvény végľehajtásfuő| a közoktatási intézményekben és a közalkalmazotti pá|yázatnak a
kormfinyzati személyĺigyiigazgatási feladatokat ellátó szeľv honlapján töľténő kőzzététe|ére
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vonatkozó részletes szabályokľól szóló 388/2007. (xII. 23.) Korm. rendelet e|oírja, hogy a
páiy őzati felhívásnak tartalmaznia ke l l :
l. a munkahely és beosztás megjelölését
2. a magasabb vezetői beosztásľa történő megbízás idotartamát
3. amegbizáskezdő napját és megszÍĺnésénekidőpontját
4. a megbízás feltételęit
5. a vezetói megbízáshoz ę|őirtfeltételeket, kiegészítő feltételeket
6. a beosztáshoz kapcsolódójuttatásokat
7. a pźiyéľ;atbenyújtásának foľmáját, határidejét és helyét, a páiyźľ;attartalmi
követelményeire vonatkozó esetleges igényeket,
8. apéiyázatelbírálásánakhatáridejét.

A kiírásban szerepeltetjiik

azt a fenntartói elvárást, hogy a pályéaatbanjelenjen meg a keľület

jellegéhez igazodô pedagógiai koncepció és az intézmény menedzselésére irányuló vezetói
elképzelés.

felhívást a Nemzeti Erőfoľrás Minisztérium hivatalos |apjálban, az 1992. évi
)o(xul. töľvény a közalkalmazotĺak jogá||ásárći 20/A s (4) szerint a Koľmányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán és a
fenntaľtó tinkormányzat székhelyéna helyben szokásos módon közzé kell tenni.

A'

páůyáulati

A

pźůyézatbenyujtlĺsának a hatarideje a pá|yazati felhívásnak a
elsődleges kőzzététe|tól számított haľminc napnál rövidebb nem lehet.

A

stirgősséggel megjelentetett pálryź.ĺ;atifelhívás váľhatóan

megaz oktatási

éS Kultuľális

KSZK

honlapján való

20|I. szeptember végénjelenik

Közliinyben.

A

kb. 18.000.- Ft, mely a 20II. évi költségvetésben

sürgősségi megielentetés költsége
rendelkezésre áll.

pá|yázők rendelkezésére 30 nap ái| a pá|yźzatuk beadásához. A neve|őtestület, az
alkalmazotti közösség újabb 30 nap alatt a|akítja ki véleményét,mely utźn a Képviselőtesttilet dönthet a pźiyazatok elbíľálásáľól.

A
A

|38l|992. (x.8.) Koľm. rendelet 5.$ (2) bekezdése szeľint: a magasabb vezetői megbizás a
munkáltató döntésétől fiiggően, az év soľán bármikoľ, legalább i't évre adható. Ennek
megfelelően amegblzáskezdő napja}}|2.február 01. a megsziĺnésidőpontja20I7. jtl|ius 31.
H,łľÁRoza,TI JAvAsLAT

A Képviselő-testĺilet űgy hatźroa hogy:
pélyázati kiíľást jelentet megaz oktatási és Kulturális Közlönyben

stiľgősséggel (a Nemzeti
Szolgáltató és
SzemélyĹigyi
lapjában),
a
Koľmányzati
Eľőfoľrás Minisztéľium hivatalos
Közigazgatási KépzésiKözpont internetes oldalán, a Józsefuárosi onkormányzat inteľnetes
honlapján, valamint a Józsefuáľos címiĺrijságban, mely taľtalmazzaa következőket:

munkahelv:

Hétuínviráĺg Napközi otthonos ovoda
1081 Budaoest. Kun u.3.

a beosztás mesielö|ése:

óvodavezető

a mesbízás időtartama:

5év

a mesbízás kezdő napia

és 20|2.februáľ 01.

-2017. iúlius 3l.

megszűnésénekĺdőponti a:
a megbízás feltételei:

felsőfokú óvodapedagógusi

végzeĺtség,

szakvizsga,

legalább öt év óvodapedagógus munkaköľben
szet zett szakmai gyako ľl at
a megbízás kiegészítő feltétele

intézményvezetói szald<épzettsé g me gléte

zpá'Jyázat foľmája:

A

pá|yázatokat két példanyban, írásban kell
benffitani, mely tartalmazza a páIyźző szakmai
onéIetrajzát, a vezetoi progľamot és a szal<rnai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési
elképzeléseket.

A pźiyźuatbankiemelten jelenjen meg a keľület
jellegéhez ígazoďő peđagógiai koncepció és az
intézménymenedzseléséľe irányuló vezetői
elképzelés.

benyújtásának hatáľideje:

A

Kormányzati SzemélyĹigyi Szolgáltató és
Kozigazgatási KépzésiKözpont internetes
oldalan való mesielenéstől szźlmított30 nao

benyújtásának helye:

Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteľi
Hivatal (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)
Humĺínszol gá|tatźsíTJ gy

A

o

sńźly

páIyazatok elkészítéséhezszfüséges

tájékoztatás kérhető:

Józsefrárosi onkoľmźnyzatPolgármesteri

Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
Humánszolgá|tatási |Jgyosnźiy, oktatási és
Kultuľális Iroda
a pá|y ánat elbíľálásának hatáľidej e:

a páIytuat benýjtásanak hatĺíľidejétó| szźĺnított
90 nap

Felelős : polgiĺrmester
Határiđő: 201 |. szeptember 26.

A

diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgźitatási Ügyosĺály oktatási

és Kultuľális lrođa.

Budapest, 20II. augusztus 23.

GÁ-lLil
Dľ. KocsiďMálté
polgáľmester

