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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 
 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendelet 34. §-a rendelkezik a sürgősségi indítvány beterjesztésének 

szabályairól. A hivatkozott rendelkezés alapján sürgősségi indítvány előterjesztésére a 

polgármester, bármely bizottság, a települési képviselők legalább egynegyede és a jegyző 

jogosult. 

A sürgősségi indítványban meg kell jelölni a sürgősség alátámasztásául szolgáló tényeket, 

mely kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget: 

 

A Képviselő-testület 2020. július 14. napján megtartott ülésén – többek között – a következő 

döntést hozta: 

„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

316/2020.(VII.14.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda óvodavezetői pályázatának 

elbírálásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. (név), az I. sz. Összevont Óvoda határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus 

munkakörű közalkalmazottját, 2020. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig az 

intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával megbízza; illetményét a vonatkozó 

hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítja meg, azzal a kiegészítéssel, hogy 

a munkáltatói döntésen alapuló kereset-kiegészítés a következő jogcímek alapján és 

összegek szerint kerül megállapításra: Nkt. 65§ (5) bekezdése alapján, (összeg), 

önkormányzati rendelet (költségvetési rendelet) alapján (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” 

 

A Magyar Államkincstár Végzése alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által, 2020. augusztus hónap 04. napján benyújtott, 01-TNY-872-1/2020-

523080 iktatószámon érkeztetett, I. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA (törzskönyvi azonosító: 

523080) megnevezésű törzskönyvi jogi személyre vonatkozó, "Változásbejelentés - Vezető" 

tárgyú kérelme hiányos az alábbiak szerint: 

- „A kinevezési okiratban az új vezető (név) szerepel. A B206-os nyomtatványon, és a 

képviselő-testület jegyzőkönyv kivonatában nem került feltüntetésre a vezető teljes 

neve. 

- Kérem, hogy szíveskedjen minden érintett dokumentumban módosítani az új vezető 

nevét!” 

 

Az új vezető hivatalos neve (név), a Magyar Államkincstár Végzésében foglaltak szerint a 

név módosításának végső határideje 2020. augusztus 17. napja. 

 



Tekintve, hogy a Képviselő-testület soron következő, munkatervi rendes ülésére előre 

láthatólag 2020. szeptember 8. napján kerül sor, javaslom a napirendi pont sürgősségi 

indítványként történő megtárgyalását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy fentiek ismeretében hozza meg döntését. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2020.(VIII.11.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda óvodavezetői pályázatának 

elbírálásáról szóló 316/2020.(VII.14.) határozatának módosítására 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. 316/2020. (VII.14.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„(név), az I.sz. Összevont Óvoda határozatlan időre kinevezett 

óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját, 2020. augusztus 1. napjától 

2025. július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának 

ellátásával megbízza; illetményét a vonatkozó hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelelően állapítja meg, azzal a kiegészítéssel, hogy a 

munkáltatói döntésen alapuló kereset-kiegészítés a következő jogcímek alapján 

és összegek szerint kerül megállapításra: Nkt. 65.§-a alapján, (összeg) 

Önkormányzati rendelet (költségvetési rendelet) alapján (összeg)”  

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a változásbejelentés Magyar 

Államkincstár részére történő megküldéséről.  

           Határidő: 2020. augusztus 14.  

           Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 07. 

 

 

 

 

 

 Haraszti Erika Bese Ferenc 

 előterjesztés készítője polgármester, előterjesztő 

 

 
 


