
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

(G{-. szám ú előterjesztés 

a Kőbányai Csodapók Óvoda, a Kőbányai Gépmadár Óvoda, a Kőbányai Gyermekek 
Háza Óvoda, a Kőbányai Kékvirág Óvoda, a Kőbányai Kiskakas Óvoda és a Kőbányai 

Mászóka Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A köznevelési intézmények vezetői közül Cseh Sándorné, a Kőbányai Csodapók Óvoda (ll 04 
Budapest, Mádi u. 127.), Herczeg Istvánné a Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, 
Gépmadár u. 15.), Szigetiné Mezei Gabriella a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 
Budapest, Kada u. 27-29.), Béres Péterné a Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, 
Kékvirág u. 5.), Kemerléné Suri Ildikó a Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 
86-94.) és Forintos Ilona a Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) 
vezetőjének magasabb vezetői megbízása 2017. július 31-én lejár. Tekintettel a fentiekre 
szükségessé válik a vezetői pályázatok kiírása. 

A pályázatot a kinevezési jogkör gyakorlója 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 -
az Nkt. 3. mellékletben felsorolt- felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során 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) bekezdése]. 

Herczeg Istvánné, Kemerléné Suri Ildikó és Forintos Ilona az első vezetői ciklusát tölti. 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület ebben az esetben is írjon ki pályázatot az 
intézményvezetői álláshelyre az elmúlt évek gyakorlata alapján. 

A pályázat tartalmazza a helyzetelemzést és a következő időszak célkitűzéseit, amelyet öt év 
elteltével indokolt elvégezni, illetve a célkitűzéseket ismét megfogalmazni. 

ll. Hatásvizsgálat 

A pályázati eljárás biztosítja, hogy a legmegfelelőbb személy kerüljön kiválasztásra. 



III. V égrehajtás feltételei 

A pedagógusok előrneueteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. § (l) bekezdése alapján az 
intézményvezetői megbízásnál a szakmai gyakorlatba beszámít 

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

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

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

iskolában a képzés szakirányának megfelelő művészeti pályán eltöltött idő is, ha a pályázó 
rendelkezik legalább három év - a Vhr. 29. § (3) bekezdésében meghatározott - szakmai 
gyakorlattal. 
A szakmai gyakorlat időtartamába foglalkoztatási jogviszony esetén nem számít be a fizetés 
nélküli szabadság harminc napot meghaladó időtartama, továbbá a jogviszony azon 
időtartama, amikor a foglalkoztatás nem érte el a teljes munkaidő huszonöt százalékát [Vhr. 
25. §(2) bekezdése]. 
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 fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése vagy 
véleményének kialakítása előtt beszerzi 

a) az intézmény alkalmazotti közössége, 
b) az óvodaszék, 
c) a szülői szervezet véleményét [Nkt. 83. §(3) és (4) bekezdés a-c) pontjai]. 

A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva -
legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére [Nkt. 83. §(5) bekezdése]. 
A köznevelési intézmény vezetője a véleményeket a véleményezési határidő lejártát követő öt 
munkanapon belül megküldi a fenntartónak [Nkt. 83. §(6) bekezdése]. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189-191. §-a szabályazza a vezetői pályázat 
véleményezésének részletes eljárásrendjét 

A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra varo 
pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Ha a megbízási 
jogkört közgyűlés vagy képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés, képviselő
testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot 
követő első testületi ülésre be kell nyújtani [Vhr. 23. §(8) bekezdése]. 

A Vhr. 29. § (2) bekezdés a) pontja szerint nem köthető ki próbaidő annak a részére, aki 
pedagógus-munkakörben eltöltött legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkezik, feltéve, 
hogy pedagógus-munkakörre szóló kinevezésemellett magasabb vezetői megbízást kap. 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázatesetén a 
pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a 
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helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét 
mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 
a) hatvan napon belül, vagy 
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról [Kjt. 20/A. §(6) 
bekezdése]. 

J avasol om, hogy ezen bizottság szerepét a Humánszolgáltatási Bizottság töltse be kiegészülve 
a szakterületért felelős alpolgármesterreL 

A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a 
továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán [Kjt. 20/A. § (4) bekezdése], az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatalos lapjában [Vhr. 22. § (6) bekezdése] kell 
közzétenni, továbbá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján is 
meg kell jelentetni. A pályázat benyújtásának határidejét a személyügyi központ internetes 
oldalán történő közzétételtől kell számítani. 
A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján 
való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a munkáltató vezetésére kiírt 
pályázat esetén harminc napnál -rövidebb nem lehet. 

Az intézményvezetői pályázatok javasolt szövegét a határozattervezet l. - 6. melléklete 
tartalmazza. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2017. március" t't-'i 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~t L-··" 

Dr. Sza~ó IÍri~tián 
jegyző··~,~ 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2017. (III. 23.) határozata 
a Kőbányai Csodapók Óvoda, a Kőbányai Gépmadár Óvoda, a Kőbányai Gyermekek 
Háza Óvoda, a Kőbányai Kékvirág Óvoda, a Kőbányai Kiskakas Óvoda és a Kőbányai 

Mászóka Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
a) az l. melléklet szerinti tartalommal 2017. augusztus l-jétől 2022. július 31-éig szóló 

határozott időre a Kőbányai Csodapók Óvoda (ll 04 Budapest, Mádi utca 12 7.), 
b) a 2. melléklet szerinti tartalommal 2017. augusztus l-jétől 2022. július 31-éig szóló 

határozott időre a Kőbányai Gépmadár Óvoda (ll 06 Budapest, Gépmadár utca 15.) 
c) a 3. melléklet szerinti tartalommal 2017. augusztus l-jétől 2022. július 31-éig szóló 

határozott időre a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-
29.) 

d) a 4. melléklet szerinti tartalommal 2017. augusztus l-jétől 2022. július 31-éig szóló 
határozott időre a Kőbányai Kékvirág Óvoda (ll 07 Budapest, Kékvirág utca 5.) 

e) a 5. melléklet szerinti tartalommal 2017. augusztus l-jétől 2022. július 31-éig szóló 
határozott időre a Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 86-94.) 

j) a 6. melléklet szerinti tartalommal 2017. augusztus l-jétől 2022. július 31-éig szóló 
határozott időre a Kőbányai Mászóka Óvoda (ll 05 Budapest, Aszok utca 1-3.) 

magasabb vezetői tevékenységének ellátására. 
2. Az l. pont szerinti pályázati felhívásokat a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv internetes oldalán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának hivatalos lapjában, 
továbbá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 
3. A Képviselő-testület a pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. § (6) bekezdése szerint 
bizottságat hoz létre, amelynek tagjává választja 

a) Almádi Krisztinát, 
b) Baloghné Stadler Irént, 
c) Bányai Tibor Pétert, 
d) Dr. Fejér Tibort, 
e) Gál Juditot, 
j) Lakatos Béla Lajost, 
g) Mácsik Andrást, 
h) Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
i) Radványi Gábort, 
j) Varga Istvánt és 
k) Vermes Zoltán Lászlót. 

Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 
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l. melléklet a .. .12017. (III 23.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 201 A. §-a alapján 

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Csodapók Óvodában 
óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2017. augusztus 1-jétől2022. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1104 Budapest, Mádi utca 127. 

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, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók 

Pályázati feltételek: 
a) felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
b) óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
c) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
d) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
e) magyar állampolgárság, 
j) büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
a) a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 
b) szakmai önéletrajz, 
c) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2c) bekezdés 

rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány], 
d) a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
e) a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
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ea) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

eb) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdésének a) pontja szerinti időben 
vagyonnyilatkozatot tesz, 

ee) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § 
(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés 
meghozatala során; 

j) szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 

A pályázatot elektronikus fonnában és postai úton kettő példányban kérjük benyújtani. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2017. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2017. május 2. 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit 
osztályvezető nyújt a 4338-153-as telefonszám on. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton a KalmanneJudit@kobanya.hu címen és postai úton vagy 
személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynál kell benyújtani (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29. fsz. 30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: ... /2017, valamint a beosztás megnevezését: 
"óvodavezető". 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményvezető megbízásáról - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak 
figyelembevételével- a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. június 30. 

A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2017. március ... 
http://kozigallas.gov.hu honlapon: 2017. március ... 
www.kobanya.hu honlapon: 2017. március 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
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2. melléklet a .. .12017. (III 23.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 201 A. §-a alapján 

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Gépmadár Óvodában 
óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2017. augusztus 1-jétől2022. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
ll 06 Budapest, Gépmadár utca 15. 

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, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók 

Pályázati feltételek: 
g) felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
h) óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
i) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
j) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
k) magyar állampolgárság, 
l) büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
g) a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 
h) szakmai önéletrajz, 
i) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2c) bekezdés 

rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány], 
j) a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
k) a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
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ea) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

eb) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdésének a) pontja szerinti időben 
vagyonnyilatkozatot tesz, 

ee) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § 
(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés 
meghozatala során; 

l) szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 

A pályázatot elektronikus formában és postai úton kettő példányban kérjük benyújtani. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2017. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2017. május 2. 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit 
osztályvezető nyújt a 4338-153-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton a KalmanneJudit@kobanya.hu címen és postai úton vagy 
személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynál kell benyújtani (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29. fsz. 30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: ... /2017, valamint a beosztás megnevezését: 
"óvodavezető". 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményvezető megbízásáról - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Konn. 
rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak 
figyelembevételével - a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. június 30. 

A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2017. március ... 
http://kozigallas.gov.hu honlapon: 2017. március ... 
www.kobanya.hu honlapon: 2017. március 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
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3. melléklet a . ..12017. (III 23.) 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 Gyermekek Háza Óvodában 
óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2017. augusztus l-jétől 2022. július 31-éig szól. 

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

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, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók 

Pályázati feltételek: 
m) felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
n) óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
o) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
p) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
q) magyar állampolgárság, 
r) büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
m) a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 
n) szakmai önéletrajz, 
o) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2c) bekezdés 

rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány], 
p) a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
q) a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
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ea) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

eb) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdésének a) pontja szerinti időben 
vagyonnyilatkozatot tesz, 

ee) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § 
(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés 
meghozatala során; 

r) szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 

A pályázatot elektronikus formában és postai úton kettő példányban kérjük benyújtani. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2017. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2017. május 2. 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit 
osztályvezető nyújt a 4338-153-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton a KalmanneJudit@kobanya.hu címen és postai úton vagy 
személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynál kell benyújtani (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29. fsz. 30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: ... /2017, valamint a beosztás megnevezését: 
"óvoda vezető". 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményvezető megbízásáról - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak 
figyelembevételével - a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. június 30. 

A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2017. március ... 
http://kozigallas.gov.hu honlapon: 2017. március ... 
www.kobanya.hu honlapon: 2017. március 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
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4. melléklet a .. .12017. (Ill 23.) 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 Kékvirág Óvodában 
óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2017. augusztus l-jétől 2022. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
ll 07 Budapest, Kékvirág utca 5. 

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, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók 

Pályázati feltételek: 
s) felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
t) óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
u) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
v) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
w) magyar állampolgárság, 
x) büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
s) a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 
t) szakmai önéletrajz, 
u) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2c) bekezdés 

rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány], 
v) a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
w) a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

ll 



ea) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

eb) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdésének a) pontja szerinti időben 
vagyonnyilatkozatot tesz, 

ee) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § 
(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés 
meghozatala során; 

x) szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 

A pályázatot elektronikus formában és postai úton kettő példányban kérjük benyújtani. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2017. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2017. május 2. 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit 
osztályvezető nyújt a 4338-153-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton a KalmanneJudit@kobanya.hu címen és postai úton vagy 
személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynál kell benyújtani (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29. fsz. 30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: ... /2017, valamint a beosztás megnevezését: 
"óvodavezető". 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményvezető megbízásáról - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok 
előrneueteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Konn. 
rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak 
figyelembevételével - a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. június 30. 

A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2017. március ... 
http://kozigallas.gov.hu honlapon: 2017. március ... 
www.kobanya.hu honlapon: 2017. március 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
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5. melléklet a .. .12017. (III 23.) 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 Kiskakas Óvodában 
óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2017. augusztus l-jétől 2022. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
ll 04 Budapest, Mádi utca 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előrneueteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
y) felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
z) óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
aa) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
bb) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
cc) magyar állampolgárság, 
dd) büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
y) a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 
z) szakmai önéletrajz, 
aa) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2 c) bekezdés 

rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány], 
bb) a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
cc) a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
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ea) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

eb) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CUI. törvény 5. § (l) bekezdésének a) pontja szerinti időben 
vagyonnyilatkozatot tesz, 

ee) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § 
(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés 
meghozatala során; 

dd) szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 

A pályázatot elektronikus formában és postai úton kettő példányban kérjük benyújtani. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2017. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2017. május 2. 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit 
osztályvezető nyújt a 4338-153-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton a KalmanneJudit@kobanya.hu címen és postai úton vagy 
személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynál kell benyújtani (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29. fsz. 30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: ... /2017, valamint a beosztás megnevezését: 
"óvodavezető". 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményvezető megbízásáról - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak 
figyelembevételével - a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. június 30. 

A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2017. március ... 
http://kozigallas.gov.hu honlapon: 2017. március ... 
www.kobanya.hu honlapon: 2017. március 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
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6. melléklet a .. .12017. (III 23.) 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 Mászóka Óvodában 
óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2017. augusztus l-jétől 2022. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1105 Budapest, Ászok utca 1-3. 

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, valamint a pedagógusok előrneueteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók 

Pályázati feltételek: 
ee) felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
jj) óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
gg) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
hh) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
ii) magyar állampolgárság, 
;j) büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
ee) a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 
jj) szakmai önéletrajz, 
gg) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2 c) bekezdés 

rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány], 
hh) a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
ii) a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
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ea) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

eb) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdésének a) pontja szerinti időben 
vagyonnyilatkozatot tesz, 

ee) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § 
(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés 
meghozatala során; 

jj) szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkeL 

A pályázatot elektronikus formában és postai úton kettő példányban kérjük benyújtani. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2017. augusztus l. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2017. május 2. 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit 
osztályvezető nyújt a 4338-153-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton a KalmanneJudit@kobanya.hu címen és postai úton vagy 
személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynál kell benyújtani (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29. fsz. 30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: ... /2017, valamint a beosztás megnevezését: 
"óvodavezető". 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményvezető megbízásáról - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak 
figyelembevételével - a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. június 30. 

A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2017. március ... 
http://kozigallas.gov.hu honlapon: 2017. március ... 
www.kobanya.hu honlapon: 2017. március 

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