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2010 - ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői 
megbízása: 

Óvodák 

Kloczkáné Rózsavölgyi Katalin 
(Csupa Csoda Óvoda; Kőbányai út 38) 
Nagy Ágota 
(Csodafa Óvoda; Újhegyi sétány 5/7) 

Általános Iskolák 

Damó Éva (Janikovszky Éva Ál; 
Bánya utca 32) 
HancznéSzmilkó Katalin 
(Kada Mihály Általános Iskola és 
Germekek Háza Óvoda; Kada utca 
27-29) 
Nagy Zoltán (Komplex Óvoda, 
Általános Iskola; Készségfejlesztő 
Szakiskola és Szakszolgáltató 
Központ; Gém utca 5-7) 

Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Felleginé Csák Gyöngyvér (Szent László tér 34) 

Közoktatási intézmények esetében az intézményvezetői feladatok ellátása megbízással 
történik. Ilyen vezetői megbízás legfeljebb tíz évig terjedő határozott időre szólhat, és 
olyan személy részére adható, aki 

• az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges -a 
közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 17.§ (l)-(2) bekezdésében 
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá 
pedagógus szakvizsgával rendelkezik ( 2010. január 1 - jétől kötelező); 
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• másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus 
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (2015/2016. 
tanítási évtől kötelező); 

• legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat és a 
• nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus 
munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás. 

• a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását 
ellátó nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki 
a gyermek, tanuló fogyatékosságának típusa szerinti gyógypedagógiai tanári, 
konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta végzettséggel és szakképzettséggel, 
továbbá pedagógus szakvizsgával rendelkezik. 

Az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. 
A pályázati eljárás előkészítésével összefüggő előkészítő feladatokat - ide nem értve a 
pályázati feltételek meghatározását - a közoktatási intézményt fenntartó önkormányzat 
jegyzője látja el. 
A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ internetes oldalán és az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában 
is közzé kell tenni. A pályázat benyújtásának határidejét a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzétételtől 
kell számítani. 

A közoktatási intézményvezetői álláshelyek betöltéséről szóló pályázati eljárással 
kapcsolatos jogszabályokat figyelembe véve az alábbi szövegű pályázat kiírását 
javasoljuk: 

I., 

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

pályázatot hirdet 

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, 2010.augusztus 1 - jétől 2015.július 31-éig szól. 
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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; 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus 
• óvodapedagógus munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 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; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. március 01. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
nyújt a 4338 -150-es 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: 
K/330-70/2009/11.,valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Kulturális és Oktatási Bizottság személyesen is 
meghallgatja a pályázót. A Bizottság javaslatára a végleges döntést a képviselő-testület 
hozza meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2010. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. január 

A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell 
benyújtani. 

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

II., 

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

pályázatot hirdet 

Csodafa 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, 2010.augusztus 1 - jétől 2015.július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19 

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. 

http://www.kobanya.hu
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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 
• óvodapedagógus munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 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; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. március 01. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
nyújt a 4338 -150-es 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: 
K/330-71/2009/11.,valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2010. június 30. 
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. január 

A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell 
benyújtani. 

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

III., 

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

pályázatot hirdet 

Janikovszky Éva Általános Iskola 
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, 2010.augusztus 1 -jétől 2015.július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1105 Budapest, Bánya utca 32 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az iskola és tagintézménye 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, az iskolában a pedagógus - munkakör betöltéséhez 

szükséges iskolai végzettség és szakképzettség; 

http://www.kobanya.hu
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• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 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; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. március 01. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
nyújt a 4338 -150-es 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: 
K/330-72/2009/11.,valamint a munkakör megnevezését: igazgató. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2010. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. január 

A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell 
benyújtani. 

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

http://www.kobanya.hu
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ív., 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A - alapján 
pályázatot hirdet 

Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda 
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, 2010.augusztus 1 -jétől 2015.július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1103 Budapest, Kada utca 27-29. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az iskola és intézményegysége 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, az iskolában a pedagógus - munkakör betöltéséhez 

szükséges iskolai végzettség és szakképzettség; 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 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; 
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• Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. március 01. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
nyújt a 4338 -150-es 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: 
K/330-73/2009/II.,valamint a munkakör megnevezését: igazgató. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2010. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. január 

A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell 
benyújtani. 

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

v., 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A - alapján 
pályázatot hirdet 

Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ 

igazgató (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

http://www.kobanya.hu
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2010.augusztus 1 — jétől 2015.július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1107 Budapest, Gém utca 5-7. 

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

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, gyógypedagógiai tanári végzettség a közoktatásról szóló 

1993.évi LXXIX. törvény 18.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint; 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Felsőfokú képesítés: logopédia, oligofrénpedagógia és tiflopedagógia szakok együttes 
megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 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; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. napjától tölthető be. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. március 01. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
nyújt a 4338 -150-es 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: 
K/330-74/2009/II.,valamint a munkakör megnevezését: igazgató. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2010. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. január 

A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell 
benyújtani. 

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

VI., 

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

pályázatot hirdet 

Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgató (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

http://www.kobanya.hu
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A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2010.augusztus 1 - jétől 2015.július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1102 Budapest, Szent László tér 34 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az iskola 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, az iskolában a pedagógus - munkakör betöltéséhez 

szükséges iskolai végzettség és szakképzettség; 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 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; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. március 01. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
nyújt a 4338 -150-es telefonszámon. 
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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: 
K/330-75/2009/11.,valamint a munkakör megnevezését: igazgató. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2010. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny-2010. január 

A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell 
benyújtani. 

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

Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság a december 10-ei ülésén tárgyalja, 
hozott döntését az elnök a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

HATÁROZATI JAVASLATOK 

1./Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38) 
intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

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

pályázatot hirdet 

Csupa Csoda Óvoda 
óvodavezető ( magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

http://www.kobanya.hu
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2010.augusztus 1 -jétől 2015.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; 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus 
• óvodapedagógus munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 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; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. március 01. 
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
nyújt a 4338 -150-es 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: 
K/330-70/2009/II.„valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2010. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny- 2010. január 

A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell 
benyújtani. 

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

2./Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Csodafa Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-
19) intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

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

pályázatot hirdet 

Csodafa Óvoda 
óvodavezető ( magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

http://www.kobanya.hu
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A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2010.augusztus 1 -jétől 2015.július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19 

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

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus 
• óvodapedagógus munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 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; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. március 01. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
nyújt a 4338 -150-es 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). 
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Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
K/330-71/2009/11.,valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2010. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny- 2010. január 

A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell 
benyújtani. 

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

3./Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Budapest, 
Bánya utca 32) intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

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

pályázatot hirdet 

Janikovszky Éva Általános Iskola 
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, 2010.augusztus 1 - jétől 2015.július 31-éig szól. 

http://www.kobanya.hu


18 

A munkavégzés helye: 
1105 Budapest, Bánya utca 32 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az iskola és tagintézménye 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, az iskolában a pedagógus - munkakör betöltéséhez 

szükséges iskolai végzettség és szakképzettség; 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 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; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. március 01. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
nyújt a 4338 -150-es 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: 
K/330-72/2009/11.„valamint a munkakör megnevezését: igazgató. 
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Kulturális és Oktatási Bizottság személyesen is 
meghallgatja a pályázót. A Bizottság javaslatára a végleges döntést a képviselő-testület 
hozza meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2010. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny- 2010. január 

A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell 
benyújtani. 

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

4./Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza 
Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29) intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír ki 
az alábbi tartalommal: 

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

pályázatot hirdet 

Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda 
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, 2010.augusztus 1 - jétől 2015.július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1103 Budapest, Kada utca 27-29. 

http://www.kobanya.hu
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az iskola és intézményegysége 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, az iskolában a pedagógus - munkakör betöltéséhez 

szükséges iskolai végzettség és szakképzettség; 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 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; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. március 01. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
nyújt a 4338 -150-es 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: 
K/330-73/2009/11.,valamint a munkakör megnevezését: igazgató. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Kulturális és Oktatási Bizottság személyesen is 
meghallgatja a pályázót. A Bizottság javaslatára a végleges döntést a képviselő-testület 
hozza meg. 
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A pályázat elbírálásának határideje: 
2010. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny- 2010. január 

A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell 
benyújtani. 

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

5./Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém utca 5-7) 
intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

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

pályázatot hirdet 

Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató 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, 2010.augusztus 1 - jétől 2015.július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1107 Budapest, Gém utca 5-7. 

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. 

http://www.kobanya.hu
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Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, gyógypedagógiai tanári végzettség a közoktatásról szóló 

1993.évi LXXIX. törvény 18.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint; 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Felsőfokú képesítés: logopédia, oligofrénpedagógia és tiflopedagógia szakok együttes 
megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 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; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. március 01. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
nyújt a 4338 -150-es 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: 
K/330-74/2009/11., valamint a munkakör megnevezését: igazgató. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Kulturális és Oktatási Bizottság személyesen is 
meghallgatja a pályázót. A Bizottság javaslatára a végleges döntést a képviselő-testület 
hozza meg. 
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A pályázat elbírálásának határideje: 
2010. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. január 

A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell 
benyújtani. 

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

6./Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
(1102 Budapest, Szent László tér 34) intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír ki az 
alábbi tartalommal: 

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

pályázatot hirdet 

Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
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, 2010.augusztus 1 - jétől 2015.július 31-éig szól. 
A munkavégzés helye: 
1102 Budapest, Szent László tér 34 

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

http://www.kobanya.hu
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Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, az iskolában a pedagógus - munkakör betöltéséhez 

szükséges iskolai végzettség és szakképzettség; 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 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; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. március 01. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
nyújt a 43 - 38 -150-es 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: 
K/330-75/2009/11., valamint a munkakör megnevezését: igazgató. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2010. június 30. 
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny- 2010. január 

A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell 
benyújtani. 

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

Felkéri a Polgármestert, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában, 
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ és a Kőbányai 
Önkormányzat internetes oldalán való közzétételről intézkedjen. 

Budapest, 2009. december 03. 

dr.Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

ív 
jegyző 

dr.Neszteli István 

http://www.kobanya.hu
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T á j é k o z t a t ó 

A vezetői megbízással kapcsolatos jogszabályokról 
a közoktatási intézmények vonatkozásában 

■ 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról (15-18.§, 102.§, 
127-128.§.) 

■ 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról(23.§.) 

■ 138/1992. ( X.8. ) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992.évi XXXIII. tv. végrehajtásáról(5.§.) 

■ 11/1994. ( VI.8. ) MKM. r. a nevelési - oktatási intézmények 
működéséről (12 - 14.§.) 

■ 277/1997.(XII.22) Korm. r. a pedagógus szakképzésről, a 
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 
résztvevők juttatásairól és egyéb kedvezményeiről (20. §.) 


