
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármester 

Javaslat a Zsivaj Óvoda 
intézményvezetői 

álláshelyének pályáztatására 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A 20 ll. évben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zsivaj Óvoda (1105 
Budapest, Zsivaj u. 1-3.) vezetője Katonáné Szelényi Éva vezetői megbízásának lejárta előtt, 
kedvezményes öregségi nyugdíjazását kérte. Szükségessé vált az óvoda vezetői pályázatának kiírása. 

A közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) alapján "A magasabb vezetői, 
valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre 
szól." 

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján: 

"5. § (14) Ha a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a 
július 1-jétó1 augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre 
az időszakra kell adni, ha a (2) bekezdésben meghatározottak alapján a határidő egyébként ennél az 
időpontnál korábban vagy későbben járna le. " 

A pályázatot a fenntartó írja ki, annak törvényességéért a jegyző felel. 

Az intézményvezetői pályázat javasolt szövegét az l. melléklet tartalmazza. A pályázati kiírást a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, a Nemzeti Közigazgatási Intézet, továbbá a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet szerinti 
tartalommal öt évre szóló határozott időre kiírja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) vezetői tevékenységének ellátására 
szóló pályázatot A pályázati kiírást a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet, továbbá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján kell 
megjelentetni. 

Határidő: 

Felelős: 

A végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 20 ll. március 21. 

Törvényességi szempontból látta: 

~ 
jegyző 

2011. május 6. 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Ehrenberger Krisztina irodavezető 
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l. mellékélet 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. szakasz alapján 

pályázatot hirdet 

Zsivaj Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 20 ll. augusztus 19-étől - 2016. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltató jogok 
gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
• óvodapedagógus munkakörben legalább öt év feletti szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 18. §-aszerint, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló 

szakmai önéletrajz, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (eredeti), 
• a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
• nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe 

vételével, 
• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 
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A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2011. augusztus 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
20 ll. június 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ehrenberger Krisztina nyújt a 
4 3 3 8-3 3 O-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
................. ./2011./II., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal oktatási és közművelődési ügyekért felelős szervezeti 
egységéhez kell benyújtani. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság személyesen is 
meghallgatja a pályázót. A bizottság javaslatára a végleges döntést a képviselő-testület hozza 
meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2011. augusztus 18. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2011. május 
www.nki.gov.hu honlapon: 2011. május 
www.kobanya.hu honlapon: 20 ll. május 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
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