
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármcstere 

Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

1 G . számú előterjesztés 

a Kőbányai Kiskakas Óvoda, valamint a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A 2012. évben a közoktatási intézmények vezetői közül KékesnéNagy Katalin a Kőbányai 
Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 86-94.), és Tamás Márta a Kőbányai Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik M. út 76-78.) vezetője 
nyugdíjba vonul, ezért szükségessé válik a vezetői pályázatok kiírása. 

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

A közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. 
§ (3) bekezdése alapján: "A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban 
megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szál. " 

A Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 
3/ A. § (2) bekezdés a) pontja szerint nem állapítható meg próbaidő annak a részére sem, aki 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban: Kt.) 18. § (5)-(6) 
bekezdésében meghatározott munkakörben eltöltött legalább öt év szakmai gyakorlattal 
rendelkezik, feltéve, hogy pedagógus-munkakörre szóló kinevezése me/lett magasabb vezetői 
megbízást kap. 

A Kt. 18. § (5) bekezdése szerint szakmai gyakorlatként óvodában óvodapedagógus 
munkakörben, más nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben, valamint 
felsőfokú oktatási intézményben oktatói munkakörben eltöltött időt lehet figyelembe venni. 
A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a közalkalmazotti jogviszonynak, illetve 
munkaviszonynak harminc napot meghaladó szünetelésének időtartama. A szakmai 
gyakorlat időtartamába nem számítható be a pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a 
pedagógus foglalkoztatása nem érte el a munkakörre megállapított heti kötelező óraszám 
huszonöt százalékát. 
A Kt. 18. § (6) bekezdése szerint az intézményvezetői megbízásnál szakmai gyakorlatként 
elfogadható 

a) a tanügy-irányítási munkakörben, 
b) a pedagógiai szakszolgálatban és a pedagógiai-szakmai szolgálat ellátását nyújtó 

munkakörben, 
c) szakiskolában és szakközépiskolában a nem iskolai gyakorlati képzésben szakoktatói 

vagy gyakorlati oktatásvezetői munkakörben, 
d) művészeti szakiskolában és szakközépiskolában, valamint alapfokú művészetoktatási 

intézményben a képzés szakirányának megfelelő művészeti pályán 



eltöltött idő is, ha a pályázó rendelkezik legalább három év - az (5) bekezdésben 
meghatározott - szakmai gyakorlattal. 

Az intézményvezetői pályázat javasolt szövegét a határozat 1., 2. melléklete tartalmazza. A 
pályázati kiírást a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet, továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
honlapján kell megjelentetni. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

J! __ ~l.. 
Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

J/ee 
Dr. Szabó Kr~ián 

jegyző l 

'"'' 



J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... )határozata 

a Kőbányai Kiskakas Óvoda, valamint a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 
melléklet szerinti tartalommal 2012. augusztus l-jétől 2017. július 31-éig határozott 
időre kiírja a Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 86-94.) vezetői 
tevékenységének ellátására szóló magasabb vezetői pályázatot A pályázati kiírást a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, a Nemzeti Közigazgatási Intézet, 
továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján kell 
megjelentetni. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 2. 
melléklet szerinti tartalommal 2012. augusztus l-jétől 2017. július 31-éig határozott 
időre kiírja a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1108 
Budapest, Sibrik M. út 76-78.) vezetői tevékenységének ellátására szóló magasabb 
vezetői pályázatot A pályázati kiírást a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos 
lapjában, a Nemzeti Közigazgatási Intézet, továbbá Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 

Határidő: 2012. február 28. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 



l. melléklet a .. ..12012. (Il 23.) Képviselő-testületi határozathoz 

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

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Kiskakas 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: 2012. augusztus 1-jétől2017. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
ll 04 Budapest, Mádi u. 86-94. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói 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 iskolai végzettség, óvodapedagógus végzettség, 
• óvodapedagógus munkakörben legalább öt év 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 gyakorlat igazolása, 
• szakmai önéletrajz, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefiiggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

-nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdés a) pontja szerinti 
időben vagyonnyilatkozatot tesz, 

• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 



A pályázatot postai úton (egy példányban) vagy elektronikus formában kell benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2012. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2012. április 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 
4 3 3 8-151-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjához kell eljuttatni a ll 02 Budapest X. kerület, Bánya u. 
35. címre, illetve a kantasivett@kobanya.hu e-mail címre. A pályázatban kérjük feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ................. ./2012./II., valamint a 
munkakör megnevezését: óvodavezető. 

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: 
2012. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2012. március 
www.nki.gov.hu honlapon: 2012. március 
www.kobanya.hu honlapon: 2012 március 

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



2. me/lék/et a .. ../2012. (II 23.) Képviselő-testületi határozathoz 

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

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
igazgató (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: 2012. augusztus 1-jétől2017. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1108 Budapest, Sibrik M. út 76-78. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói 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 iskolai végzettség, pszichológus vagy gyermek pszichiáter végzettség 
• pedagógus szakvizsga 
• pedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 
• szakmai önéletrajz, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefiiggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

-nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdés a) pontja szerinti 
időben vagyonnyilatkozatot tesz, 

• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 

A pályázatot postai úton (egy példányban), vagy elektronikus formában kell benyújtani. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2012. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2012. április 15. 

A postai úton történő benyújtás esetén is a beérkezés időpontja irányadó. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 
4338-151-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjához kell eljuttatni a ll 02 Budapest X. kerület, Bánya u. 
35. címre, illetve a kantasivett@kobanya.hu e-mail címre. A pályázatban kérjük feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ................. ./2012./II., valamint a 
munkakör megnevezését: igazgató. 

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: 
2012.június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2012. március 
www.nki.gov.hu honlapon: 2012. március 
www.kobanya.hu honlapon: 2012 március 

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


