
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

_, / 

-1(] . számú előterjesztés 

a Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, a Kőbányai Gézengúz 
Óvoda és a Kőbányai Kincskeresők Óvoda intézményvezetői álláshelyének 

pályáztatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A köznevelési intézmények vezetői közül Blattner Edit, a Kőbányai Bóbita Óvoda (ll 02 
Budapest, Halom u. 7 /b), Klockáné Rózsavölgyi Katalin, a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 
(1101 Budapest, Kőbányai út 38.), Murányiné Bényei Ibolya, a Kőbányai Gézengúz Óvoda 
(ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a) és Ga j dics Józsefné, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda (ll 05 
Budapest, Mádi u. 4-6.) vezetőinek magasabb vezetői megbízása 2013. július 31-én lejár, 
ezért szükségessé válik a vezetői pályázatok kiírása. 

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. §-a az 
alábbiak szerint rendelkezik az intézményvezetői megbízás feltételeiről: 

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez 
szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és 
szakképzettség, középiskolában mesterfokozat, 

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás. 

Az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik, ám a pályázat 
mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület 
egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási 
ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező [Nkt. 67. §(7) bekezdés]. 

A jogszabály Blattner Edit és Murányiné Bényei Ibolya esetében lehetőséget biztosít ismételt 
vezetői megbízásra pályázat kiírása nélkül, mert az ő esetükben 2013. július 31-én az első 
vezetői ciklus jár le. 

Álláspontom szerint, bár a jogszabály lehetőséget biztosít pályázat mellőzésével az 
intézményvezető ismételt megbízására, mindenképp szükséges a számvetés az eltelt öt éves 
vezetői ciklus lezárásáról, elért eredményeiről és indokolt a következő öt évre szóló 
elképzelések felvázolása, a munka megtervezése. Ezért javasolom, hogy a Képviselő-testület 
az intézményvezető kiválasztásához minden esetben írjon ki vezetői pályázatot és folytassa le 
az eljárást. 



A közalkalmazottak jogállásáról 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 szól." 

A Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 
31 A. § (2) bekezdés a) pontja szerint nem állapítható meg próbaidő annak a részére, 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 mellett magasabb vezetői 
megbízást kap. 

A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához - a pályázatnak a 
nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) részére történő átadás napját követő első 

munkanaptól számítva - legalább harminc napot köteles biztosítani (a továbbiakban: 
véleményezési határidő) [138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §(9) bekezdése]. 

A nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) aKt. 57. §-a (l) bekezdésének i) pontja alapján 
a véleményezési határidőn belül alakíthatja ki szakmai véleményét a vezetési programróL A 
pályázati eljárásban lehetövé kell tenni, hogy a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) 
mellett a vezetési programról véleményt nyilvánítsan a szakszervezet munkahelyi szerve, 
továbbá, ha igényli, a pedagógus szakmai szervezet. E bekezdés alkalmazásában pedagógus 
szakmai szervezet az a szervezet, amelyik alapszabályával és bírósági nyilvántartásba 
vételének igazolásával a közoktatási intézmény fenntartójánál - legkésőbb a pályázat 
benyújtására meghatározott határidő utolsó napja előtt - bejelentkezett [138/1992. (X. 8.) 
Korm. rendelet 5. § (10) bekezdése]. 

A vezető megbízásával összefliggésben a Kt. 102. §-ának (3) bekezdésében biztosított 
véleménynyilvánítási jogával az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet (közösség), az iskolai 
diákönkormányzat, továbbá - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a helyi kisebbségi 
önkormányzat (a kisebbség helyi szószólój a, egyesülete), szakközépiskola, szakiskola es etén 
a fővárosi, megyei gazdasági kamara a véleményezési határidőn belül élhet. [138/1992. (X. 
8.) Korm. rendelet 5. §(ll) bekezdése]. 

A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra varo 
pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni, illetve, ha a 
munkáltatói jogot a képviselő-testület (közgyűlés) gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés, 
képviselő-testület részére a harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első testületi ülésre 
be kell nyújtani. [138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (13) bekezdése]. 

Álláspontom szerint a jogszabályok között nincs koherencia, tekintettel arra, hogy a 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet olyan jogszabályra hivatkozik, ami már nem hatályos, jelen 
esetben aKt. 18. §-ra, 57. §-ra és a 102. §-ra. 

Mégsem látom jogszabályi akadályát a pályázat kiírásának, tekintettel arra, hogy az Nkt. 67. 
§-a, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189-191. §-ai rendelkeznek az 
intézményvezetői megbízás feltételeiről. 

Az intézményvezetői pályázat javasolt szövegét a határozat 1., 2., 3. és a 4. melléklete 
tartalmazza. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szerv internetes oldalán kell közzétenni [Kjt. 20/ A. § (4) bekezdés], emellett a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, az Oktatási és Kulturális Közlönyben [138/1992. 
(X. 8.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése], továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

2 



Önkormányzat honlapján is meg kell megjelentetni. A pályázat benyújtásának határidejét 
ezekben az esetekben is a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani. 

II. Döntési javaslat 

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

Kovács Róbert 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2013. ( .. ... )határozata 

a Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Gézengúz Óvoda és a Kőbányai Kincskeresők 
Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat l. 
melléklete szerinti tartalommal 2013. augusztus l-jétől 2018. július 31-éig szóló határozott 
időre kiírja a Kőbányai Bóbita Óvoda (ll 02 Budapest, Halom u. 7/b) vezetői 
tevékenységének ellátására szóló magasabb vezetői pályázatot A pályázati kiírást a 
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 2. 
melléklete szerinti tartalommal 2013. augusztus l-jétől 2018. július 31-éig szóló határozott 
időre kiírja a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) vezetői 
tevékenységének ellátására szóló magasabb vezetői pályázatot A pályázati kiírást a 
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 3. 
melléklete szerinti tartalommal 2013. augusztus l-jétől 2018. július 31-éig szóló határozott 
időre kiírja a Kőbányai Gézengúz Óvoda (ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a) vezetői 
tevékenységének ellátására szóló magasabb vezetői pályázatot A pályázati kiírást a 
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 4. 
melléklete szerinti tartalommal 2013. augusztus l-jétől 2018. július 31-éig szóló határozott 
időre kiírja a Kőbányai Kincskeresők Óvoda (ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6.) vezetői 
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tevékenységének ellátására szóló magasabb vezetői pályázatot A pályázati kiírást a 
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 

Határidő: 2013. február 28. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

l. melléklet a ... /2013. (II. 21.) KÖKT határozathoz 

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

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Bóbita 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: 2013. augusztus 1-jétől2018.július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
ll 02 Budapest, Halom u. 7 /b 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada tok: 
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 szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 
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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 összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

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

• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 

A pályázatot elektronikus formában és postai úton (egy példányban) kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2013. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2013. március 28. 

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 Hivatal 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjához kell eljuttatni a kantasivett@kobanya.hu email 
címre. Az elektronikus pályázatban kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: ................. ./2013./11., 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: 
2013. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2013. február 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv www.nki.gov.hu honlapján: 2013. február 
www.kobanya.hu honlapon: 2013. február 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
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2. melléklet a .. ./2013. (I 21.) KÖKT 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 Csupa Csoda 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: 2013. augusztus 1-jétől2018.július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

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 szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
• 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 összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 
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- nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdésének a) pontja 
szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz, 

• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 

A pályázatot elektronikus formában és postai úton (egy példányban) kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontj a: 
A munkakör legkorábban 2013. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2013. március 28. 

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 Hivatal 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjához kell eljuttatni a kantasivett@kobanya.hu email 
címre. Az elektronikus pályázatban kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: ................. ./2013 ./II., valamint a munkakör megnevezését: 
óvoda vezető. 

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: 
2013. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2013. február 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv www.nki.gov.hu honlapján: 2013. február 
www.kobanya.hu honlapon: 2013. február 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
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3. melléklet a . ../2013. (I. 21.) KÖKT határozathoz 

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

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Gézengúz 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: 2013. augusztus 1-jétől2018. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a 

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 szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
• 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 összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

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

• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 
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A pályázatot elektronikus formában vagy postai úton (egy példányban) kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontj a: 
A munkakör legkorábban 2013. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2013. március 28 .. 

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 Hivatal 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjához kell eljuttatni a kantasivett@kobanya.hu email 
címre. Az elektronikus pályázatban kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: ................. ./2013./11., 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: 
2013. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2013. február 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv www.nki.gov.hu honlapján: 2013. február 
www.kobanya.hu honlapon: 2013. február 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
sz erezhet. 
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4. melléklet a .. ./2013. (I. 21.) KÖKT határozathoz 

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

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Kincskeresők 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: 2013. augusztus 1-jétől2018. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1105 Budapest, Mádi u. 4-6. 

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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
• óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
• 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 összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

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

• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 
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A pályázatot elektronikus formában vagy postai úton (egy példányban) kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2013. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2013. március 28. 

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 Hivatal 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjához kell eljuttatni a kantasivett@kobanya.hu email 
címre. Az elektronikus pályázatban kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: ................. ./2013./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: 
2013. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2013. február 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv www.nki.gov.hu honlapján: 2013. február 
www.kobanya.hu honlapon: 2013. február 

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