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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

396/2015.(VII.07.) határozatában az I.sz. Összevont Óvoda vezetésével 2015. augusztus 1-

jétől 2020. július 31-éig (Név) bízta meg.  

 

(Név) óvodavezetői megbízása 2020. július 31-én lejár, emiatt szükségessé vált az 

intézményvezetői pályázat kiírása.  

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVLLL. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere, a 244/2020.(V.12.) 

határozatában döntött az I. sz Összevont Óvoda intézményvezetői pályázat kiírásáról és 

meghatározta a pályázati feltételeket.  

 

 

A pályázat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kiírásra került, a pályázati 

felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán 

került közzétételre 2020. május 18-án. 

 

A pályázatokat 2020. június 22-ig lehetett benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális és 

Köznevelési Osztályára. A határidő lejártáig egy pályázat érkezett, (Név) pályázótól. A 

pályázat maradéktalanul megfelelt a pályázati kiírásnak.  

 

 

A pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a pályázókat - Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése 

értelmében – a Képviselő-testület által megbízott háromtagú szakértelemmel rendelkező 

bizottság meghallgatja, és véleményét írásba foglalja.  

Kjt. „20/A.§ (6) 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. Egyebekben a 

pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.” 

 

 A Képviselő-testület által kijelölt szakmai bizottság a 2020. június 29-i ülésén hozza meg a 

véleményét a pályázattal kapcsolatban. 
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A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételeiről a 326/2013.(VIII.30.) a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

Korm.rendelet 21/A.§-a rendelkezik. 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 23. § (2) bekezdése szerint: "A 

pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a vezetési programját, továbbá a 

pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő 

igazolását, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a 

pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához." 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy (Név) pályázati dokumentációjához csatolt 

nyilatkozatával hozzájárult, hogy a pályázatát nyilvános ülésen bírálják el és hozzájárult 

ahhoz is, hogy pályázati anyagát a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhessék és abba 

betekinthessenek. 

 

A Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a magasabb vezetői, vezetői 

megbízást az év során bármikor, öt évre kell adni. 

 

Az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetője esetében a vezető illetménye a következő 

elemekből tevődik össze:  

- alapilletmény, amely (Összeg) 

- intézményvezetői pótlék, amely (Összeg) 

- munkáltatói döntésen alapuló kereset-kiegészítés, amely (Összeg) 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beérkezett pályázatot szíveskedjen megtárgyalni 

és a véleményezési eljárásban részt vevő bizottság véleményének figyelembe vételével az 

óvodavezetői megbízásra vonatkozóan szíveskedjék döntését meghozni. 

 

Határozati javaslat:  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2020.(VII.14.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda óvodavezetői pályázatának  

elbírálásáról  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

"A" változat 

I. az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjévé megbízza 2020. augusztus 1-től 

2025. július 31-ig (Név).  Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

alapilletmény (Összeg), intézményvezetői pótlék (Összeg), munkáltatói 

döntésen alapuló kereset-kiegészítés (Összeg), mindösszesen (Összeg).  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről, és gondoskodjon a szükséges munkaügyi dokumentumok 

elkészítéséről.  

           Határidő: 2020. július 31.  

           Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

"B" változat 
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I. nem támogatja (Név) intézményvezetővé történő kinevezését. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót., továbbá 

gondoskodjon az intézményvezetői álláshelyre vonatkozó pályázat változatlan 

tartalommal történő kiírásáról és az új pályázati eljárás megindításával 

kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 

           Határidő: 2020. július 31.  

           Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület eredeti hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A 

határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.  

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv . 46. § (2) b) pontja 

szerint a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, 

vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást 

igénylő személyi ügy tárgyalásakor. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az érintett pályázó nem kérte zárt ülés 

tartását. 

 

 

 

Budapest, 2020. 06. 26. 

 

 

 

 

 Haraszti Erika  Bese Ferenc 

 gazdasági ügyintéző  polgármester 

 előterjesztés készítője   előterjesztő 

 

 

 

 

 

 

 

 
Melléklet: Véleményező bizottság jegyzőkönyve 

                  Pályázati összesítő 

 


