
Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a kőbányai közoktatási intézményvezetői kinevezések kezdő időpontjának módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. szeptember 13-án a 
l. Kőbányai Fekete István Általános Iskola, 
2. Kőbányai Gépmadár Óvoda, 
3. Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 

megnevezésű szervekre "Változásbejelentés- Vezető" tárgyú kérelmet nyújtott be a Magyar 
Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósághoz (továbbiakban: Igazgatóság). 

Az Igazgatóság 2012. szeptember 17-ei keltezésű végzésében törzskönyvi nyilvántartás 
hiánypótlására hívja fel Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat vezetőjét 
tekintettel arra, hogy a képviselő-testületi határozatban megjelölt vezetői kinevezés kezdő 
időpontja eltér a kinevezési okiratban foglaltaktóL 
A kinevezési okiratokban 2012. szeptember l. a vezetői megbízás kezdete. 

345/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Herczeg Istvánnét 
bízza meg a Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) magasabb vezetői 
teendőinek ellátásával2012. augusztus 1-jétől2017. július 31-ig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét, valamint a további szakképzettségért járó illetménynövekedését, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg, a 
magasabb vezetői pótlékát 46 OOO Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a 
munkaügyi intézkedések megtételére. 

346/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szigetiné Mezei 
Gabriellát bízza meg a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (ll 03 Budapest, Kada u. 27-29.) 
magasabb vezetői teendőinek ellátásával 2012. augusztus l-jétől 2017. július 31-ig terjedő 
határozott időre. 
Alapilletményét, valamint a további szakképzettségért járó illetménynövekedését, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg, a 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt 55 700 Ft-ban magasabb vezetői pótlékát 46 OOO 
Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 



347/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Fekete István Általános Iskola intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kuhn Andrást 
bízza meg a Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat utca 196-198.) 
magasabb vezetői teendőinek ellátásával 2012. augusztus l-jétől 2017. július 31-ig terjedő 
határozott időre. 
Alapilletményét, valamint a további szakképzettségért járó illetménynövekedését, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg, a 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt 67 914 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 
76 OOO Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések 
megtételére. 

Tekintettel arra, hogy a Testületi ülés 2012. augusztus 23-án volt, és a kinevezések nem 
lehetnek visszamenőleges hatályúak, ezért a 345-347/2012. (VIII.23.) KÖKT határozatok 
módosítása szükséges. 

II. Döntési javaslat: 

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

Budapest, 2012. szeptember" " 

Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... ) határozata 

a kőbányai közoktatási intézményvezetői kinevezések kezdő időpontjának módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gépmadár Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 345/2012. (VIII. 
23.) KÖKT határozatában Herczeg Istvánné magasabb vezetői kinevezésének kezdő 
időpontját módosítja, és a vezetői kinevezés időtartamát a 2012. szeptember l-jétől 2017. 
július 31-ig terjedő határozott időre állapítja meg. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gyermekek Háza Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 346/2012. 
(VIII. 23.) KÖKT határozatában Szigetiné Mezei Gabriella magasabb vezetői 
kinevezésének kezdő időpontját módosítja, és a vezetői kinevezés időtartamát a 2012. 
szeptember 1-jétől2017. július 31-ig terjedő határozott időre állapítja meg. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Fekete István Általános Iskola intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 347/2012. 
(VIII. 23.) KÖKT határozatában Kuhn András magasabb vezetői kinevezésének kezdő 
időpontját módosítja, és a vezetői kinevezés időtartamát a 2012. szeptember l-jétől 2017. 
július 31-ig terjedő határozott időre állapítja meg. 
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Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

Ügyintézés helye: 1052 Budapest, Semmelweis utca l3 

Ügyintéző: 

Telefonszám: 

Doma Bernadett 

061-429-5337 

Iktatószám: 01-TNY-1601-2/2012-679769 

Tárgy: Törzskönyvi nyilvántartás 
hiánypótlási felhívás 

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT vezetője részére 

Budapest 

Szent László tér 29 

1102 

VÉGZÉS 

A(z) BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT (1102 Budapest, 
Szent László tér 29) által benyújtott, 2012. szeptember hónap 13. napján, a 01-TNY-1601-112012-
679769 iktatószámon érkeztetett, KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
(törzskönyvi azonosító: 679769) megnevezésű szervre vonatkozó, "Változásbejelentés -Vezető" 
tárgyú kérelme hiányos. 

A kérelemben foglaltak bejegyzéséhez az alábbi hiányosságak pótlására hívom fel: 

- A képviselő-testületi határozatban megjelölt vezetői kinevezés kezdő időpontja eltér a kinevezési okiratban 
foglaltaktóL 

Hiánypótlási kötelezettségének a hiánypótló végzés kézhezvétel keltétől számított 20 napon belül tehet 
eleget. 

Felhívomszíves figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 32. § (3) bekezdésére hivatkozva az eljárás felfügg~sztését sem kéri, a Magyar 
Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság az eljárást megszüntetheti a Ket. 31. § (2) 
bekezdése értelmében. 

Felhívom továbbá a figyeimét arra is, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) 105. § (7) bekezdése értelmében a bejelentési (bejelentkezési, változás
bejelentési), adatszolgáltatási kötelezettséget késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy 
ugyanabban az eljárásban több alkalommal hiányosan teljesítő bejelentésre kötelezett törzskönyvi 
szerv vezetője háromszázezer forintig tetjedő mulasztási bírsággal sújtható. 

Ezen végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, annak hiányában az eljárást 
megszüntető végzés ellen benyújtott bírósági felülvizsgálatban támadható a Ket. 96. § és 98. §-ának 
rendelkezései, valamint az Áht. 104. §(3) bekezdése alapján. 

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel. 

10047752 _kl 02 _ hianypotlas _ vl_20J 20917 112. oldal 



INDOKOLÁS 

A( z) BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT a( z) KÖBÁNY AI 
FEKETEISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA megnevezésű szervre vonatkozó, "Változásbejelentés
Vezető" tárgyú kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei 
Igazgatósághoz. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a kérelmet megvizsgálta a következő, 
alapvető jogszabályi rendelkezések alapján. 

A törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III. 1.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) 2. 
§-a, valamint 4-7. §-ai rendelkeznek a törzskönyvi nyilvántartás tartalmáról és az adatok igazolására 
szolgáló okiratokróL 

A kérelem elbírálásához fenti jogszabályi előírások alapján szükséges a rendelkező részben 
részletezett hiányok pótlása. 

Hiánypótlási felhívást tartalmazó végzésemet Ket. 37.§ (3) bekezdése, 71-73. §-ai, az Áht. 104. §(2) 
bekezdése, valamint az NGM rendelet 8. §-a alapján hoztam meg. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartási eljárásra 
vonatkozó hatáskörét és illetékességét az Áh t. l 04. § (l) bekezdése, valamint a Magyar 
Államkincstárról szóló 31112006. (XII.23.) Korm. rendelet 6/ A. §-a határozzák meg. 

Budapest, 2012. szeptember 17. 

Varga Mária a Magyar ÁJiarnkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgat' .. ' a igaz atója nevében és 
megbízásából. 

10047i52 _kl 0 2_ hianypotlas _ vl_20! 20917 

P.H. 

212. oldal 

Garai I ene 
államháztartási irodavezető-helyettes l 
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Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

Ügyintézés helye: 1052 Budapest, Semmelweis utca 13 
Ügyintéző: 

Telefonszám: 
Doma Bernadett 

061-429-5337 

Iktatószám: 01-TNY-1602-2/2012-679626 

Tárgy: Törzskönyvi nyilvántartás 
hiánypótlási felhívás 

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT vezetője részére 

Budapest 

Szent László tér 29 

1102 

VÉGZÉS 

A(z) BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT (1102 Budapest, 
Szent László tér 29) által benyújtott, 2012. szeptember hónap 13. napján, a 01-TNY-1602-112012-
679626 iktatószámon érkeztetett, KÖBÁNY AI GÉPMADÁR ÓVODA (törzskönyvi azonosító: 
679626) megnevezésű szervre vonatkozó, "Változásbejelentés- Vezető" tárgyú kérelme hiányos. 

A kérdemben foglaltak bejegyzéséhez az alábbi hiányosságak pótiására hívom fel: 

- A képviselő-testületi határozatban megjelölt vezetői kinevezés kezdő időpontja eltér a kinevezési okiratban 
foglaltaktóL 

Hiánypótlási kötelezettségének a hiánypótló végzés kézhezvétel keltétől számított 20 napon belül tehet 
eleget. 

Felhívomszíves figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 32. § (3) bekezdésére hivatkozva az eljárás felfüggesztését sem kéri, a Magyar 
Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság az eljárást megszüntetheti a Ket. 31. § (2) 
bekezdése értelmében. 

Felhívom továbbá a figyeimét arra is, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) l 05. § (7) bekezdése értelmében a bejelentési (bejelentkezési, változás
bejelentési), adatszolgáltatási kötelezettséget késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy 
ugyanabban az eljárásban több alkalommal hiányosan teljesítő bejelentésre kötelezett törzskönyvi 
szerv vezetője háromszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. 

Ezen végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, annak hiányában az eljárást 
megszüntető végzés ellen benyújtott bírósági felülvizsgálatban támadható a Ket. 96. § és 98. §-ának 
rendelkezései, valamint az Áht. 104. § (3) bekezdése alapján. 

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel. 

10047756 ~ k/02 _ hianypotlas _d _20120917 112. oldal 



INDOKOLÁS 

A(z) BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT a(z) KŐBÁNYAI 
GÉPMADÁR ÓVODA megnevezésű szervre vonatkozó, "Változásbejelentés - Vezető" tárgyú 
kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósághoz. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a kérelmet megvizsgálta a következő, 
alapvető jogszabályi rendelkezések alapján. 

A törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III. 1.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) 2. 
§-a, valamint 4-7. §-ai rendelkeznek a törzskönyvi nyilvántartás tartalmáról és az adatok igazolására 
szolgáló okiratokróL 

A kérelem elbírálásához fenti jogszabályi előírások alapján szükséges a rendelkező részben 
részletezett hiányok pótlása. 

Hiánypótlási felhívást tartalmazó végzésemet Ket. 37.§ (3) bekezdése, 71-73. §-ai, az Áht. 104. §(2) 
bekezdése, valamint az NGM rendelet 8. §-a alapján hoztam meg. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartási eljárásra 
vonatkozó hatáskörét és illetékességét az Áh t. l 04. § (l) bekezdése, valamint a Magyar 
Államkincstárról szóló 31112006. (XII.23.) Korm. rendelet 6/A. §-a határozzák meg. 

Budapest, 2012. szeptember 17. 

Varga Mária a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság igazgatója nevében és 

megbízásából. P.H. ·····················~················ 

10047756 _kl Ol_ hianypotlas_ d_ 201209 J 7 

212. oldal 

Garai Imréné 
államháztartási irodavezető-helyettes L 



Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

Ügyintézés helye: 1052 Budapest, Semmelweis utca l3 

Ügyintéző: Doma Bernadett 

Telefons~ám: 061-429-5337 

Iktatószám: O 1-TNY -1600-2/2012-798912 

Tárgy: Törzskönyvi nyilvántartás 
hiánypótlási felhívás 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ŐNKORMÁNYZA T vezetője részére 

Budapest 
Szent László tér 29 

1102 

VÉGZÉS 

A( z) BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT (ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29) által benyújtott, 2012. szeptember hónap 13. napján, a 01-TNY-1600-1/2012-
798912 iktatószámon érkeztetett, KŐBÁNYAI GYERMEKEK HÁZA ÓVODA (törzskönyvi 
azonosító: 798912) megnevezésű szervre vonatkozó, "V áltozásbejelentés - Vezető" tárgyú kérelme 
hiányos. 

A kérelemben foglaltak bejegyzéséhez az alábbi hiányosságok pótlására hívom fel: 

-A képviselő-testületi határozatban megjelölt vezetői kinevezés kezdő időpontja eltér a kinevezési okiratban 
foglaltaktóL 

Hiánypótlási kötelezettségének a hiánypótló végzés kézhezvétel keltétől számított 20 napon belül tehet 
eleget. 

Felhívomszíves figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 32. § (3) bekezdésére hivatkozva az eljárás felfügg~sztését sem kéri, a Magyar 
Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság az eljárást megszüntetheti a Ket. 31. § (2) 
bekezdése értelmében. 

Felhívom továbbá a figyeimét arra is, hogy az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) 105. § (7) bekezdése értelmében a bejelentési (bejelentkezési, változás
bejelentési), adatszolgáltatási kötelezettséget késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy 
ugyanabban az eljárásban több alkalommal hiányosan teljesítő bejelentésre kötelezett törzskönyvi 
szerv vezetője háromszázezer forintig tetjedő mulasztási bírsággal sújtható. 

Ezen végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, annak hiányában az eljárást 
megszüntető végzés ellen benyújtott bírósági felülvizsgálatban támadható a Ket. 96. § és 98. §-ának 
rendelkezései, valamint az Áht. 104. § (3) bekezdése alapján. 

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel. 

J0047747_kl Ol_Manypotlas _v/ _20120917 112. oldal 



INDOKOLÁS 

A(z) BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT a( z) KÖBÁNY AI 
GYERMEKEK HÁZA ÓVODA megnevezésű szervre vonatkozó, "Változásbejelentés- Vezető" 
tárgyú kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósághoz. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a kérelmet megvizsgálta a következő, 
alapvető jogszabályi rendelkezések alapján. 

A törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III. 1.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) 2. 
§-a, valamint 4-7. §-ai rendelkeznek a törzskönyvi nyilvántartás tartalmáról és az adatok igazolására 
szolgáló okiratokróL 

A kérelem elbírálásához fenti jogszabályi előírások alapján szükséges a rendelkező részben 
részletezett hiányok pótlása. 

Hiánypótlási felhívást tartalmazó végzésemet Ket. 37.§ (3) bekezdése, 71-73. §-ai, az Áht. 104. §(2) 
bekezdése, valamint az NGM rendelet 8. §-a alapján hoztam meg. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartási eljárásra 
vonatkozó hatáskörét és illetékességét az Áh t. l 04. § (l) bekezdése, valamint a Magyar 
Államkincstárról szóló 31112006. (XII.23.) Korm. rendelet 6/A. §-a határozzák meg. 

Budapest, 2012. szeptember 17. 

Varg~ ~~ri~ a Magyar Államkincstá!'" Budapesti és Pest Megyei Igazga~. 'ság igazcratója nevében és 
megbtzasabol. · 

P.H. . ....................................................... . 
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Garai Imréné 
államháztartási irodavezető-helyettes 
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