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Kiegészítés 
 

 

a „Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására”  

című Képviselő-testületi előterjesztéshez 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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 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.  

 

 

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

elemekből tevődik össze:  

- alapilletmény, amely (összeg) 

- ágazati szakmai pótlék, amely (összeg) 

- intézményvezetői pótlék, amely (összeg) 

- munkáltatói döntésen alapuló kereset-kiegészítés, Nkt. 65.§ (5) bekezdése alapján, 

amely (összeg) 

- munkáltatói döntésen alapuló kereset-kiegészítés Önkormányzati rendelet alapján, 

amely (összeg) 

 

 

 

Az eredeti testületi előterjesztés fenti bekezdésében valamint a határozati javaslat „A” 

változat I. pontjában az illetményre vonatkozóan nem a pontos összegek szerepelnek, ezért, 

Polgármester Úrral egyeztetve, mint az előterjesztés készítője kérem a Tisztelt Képviselő-

testülettől, hogy döntésének meghozatala során az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 



„A” változata helyett a jelen kiegészítésben szereplő „A” változatot szíveskedjék figyelembe 

venni. 

 

 

 

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. (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 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. július 8. 

 

 

 

     Haraszti Erika  Bese Ferenc 

   gazdasági ügyintéző  polgármester 

  előterjesztés készítője   előterjesztő 


