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Előterjesztés 

a Képviselő- testület részére 
a Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csodafa Óvoda és a Kőbányai Gézengúz Óvoda 

intézményvezető i álláshelyének pályáztatásáról 

1. Ta rtalmi összefo glaló 

A köznevelési intézmények vezető i közül Blattner Editnek, a Kőbányai Bóbita Óvoda (1 102 
Budapest, Halom utca 7/b) vezetőjének magasabb vezető i megbízása 2018. július 3 1-én lejár 
a Kőbánya i Bóbita Óvoda intézményvezető i pá lyázatának elbírálásá ró l szóló 299/20 13. 
(V. 28.) KÖKT határozat szerint . 

A Kőbányai Gézengúz Óvoda intézményvezetői pályázatának e lbírálásá ró l szó ló 301 /201 3. 
(V. 28.) KÖKT határozat szerint Budapest Főváros X . kerület Kőbánya i Önkormányzat 
Képviselő-tes tülete Murányi né Bényei Ibol yát bízta meg a Kőbányai Gézengúz Óvoda ( 11 07 
Budapest, Zágrábi út 13/a) magasabb vezető i teendőinek ellátásával 2013. augusztus l -j é tő l 

2018 . július 31-éig te 1j ed ő határozott idő re . 

A Murányiné Bénye i Ibol ya közalka lmazotti jogv iszo ny megszüntetéséve l kapcso latos 
kére lmének e lbírá lásá ról szó ló 3 16/20 17. (IX. 2 1.) KÖKT határozat alapj án a Budapest 
Főváro s X. kerül et Kőbánya i Önko rmányzat Képv i se l ő- testül ete M urány iné Bénye i Ibo lya 
intézményvezető köza lkalmazotti jogviszonyát kérelmére a közalkalmazo ttak jogáll ásáró l 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján fe lmentéssel 201 8. június 30-a i 
hatáll yal megszünteti a nők kedvezményes nyugdíj ának igénybevétele okán. 

Nagy Ágota intézményvezető vezető i megbízása a Kőbánya i Csodafa Óvoda 
intézményvezető i pályázatának elbírálásáról szóló 243/2015 . (VI. 25.) KÖKT határozat 
al apj án 2015. augusztus l -j é tő l 2020 . július 31 -éig szó l. Tekintettel arra, hogy Nagy Ágota 
intézményvezető é lni kívánt a nő k kedvezményes nyugdíj azásá nak a l ehetőségéve l , és 2018. 
augusztus 3 1-ei hatá ll yal a veze tő i megbízásáról lemondott , így l eh etőség nyílik a fe lmentési 
idejének munkában nem tö ltött időszakában új vezető kinevezésére. A 20 18. áprili s 30-áva l 
kezdődő fe lmentésével a köza lkalmazotti jogv iszonya 2018. december 30-án szünik meg. 

Tekintettel a fe nti ekre szükségessé válik a vezető i pályázatok kiírása . 

A pályázatot a kinevezés i j ogkör gyakorl ója Ílja ki , annak törvényességéért a j egyző fe le l. 

A nemzeti közneve l és rő l szóló 2011. év i CXC. törvény (a továbbiak ban: N kt.) 67. §-a az 
alábbiak szerint rendelkezik az intézményvezető i megbízás fe l téte l e irő l: 

a) az adott nevelés i-oktatás i intézményben pedagógus-munkakör betö ltéséhez szükséges ·
az Nkt. 3. mell ékletben fe lsorolt - fel sőfokú iskol ai végzettség és szakképzettség, 

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezető i szakképzettség, 
e) lega lább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy fog lalkozás 

megtartására vo natkozó óraadói megbízás e ll átása so rán szerzett szakmai gyako rl at, 
dJ a nevelés i-oktatás i intézményben pedagógus-munka körben fennálló, határozatl an idő re, 

te lj es munkaidőre szó ló alkalmazás vagy a megbízássa l egyidejüleg pedagógus-munkakö rben 
tö rténő , határozatl an idő re te lj es munkaid ő re szó ló alkalmazás . 



Az intézményvezető ki választása nyilvános pályázat útj án történik , ám a pályázat mellőzhető, 
ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a neve l ő testület egyetért. 
Egyetértés hi ányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát 
megelőzően a pályázat ki írása köte lező [Nkt. 67. § (7) bekezdése]. 

11. Hatásvizsgá lat 

A pályázat i e lj árás bi ztos ítj a, hogy a vezető i á ll ásokat o lyan, a poz1c1ora l egmegfe l e l őbb 
személy tölthesse be, aki az adott óvoda pedagógiai programj át, az óvoda hagyo mánya it, 
magas színvonalú müködését szem előtt tartva, a gyermekek érd ekeit fi gye lembe véve, a 
szül ő i elvárásoknak megfe le l ően fol ytatj a a megkezdett vezetői munkát. 

III. Végrehajtás feltételei 

A pedagógusok e l őmenete li rendszeré rő l és a köza lka lmazottak jogállásáról szó ló 1992 . év i 
XXXIII. törvé ny közneve lés i intézményekben tö rténő végrehajtásáró l szó ló 326/20 13. 
(VIII. 30 .) Korm. rende let (a továbbiakban: Vhr. ) 25 . § (1) bekezdése alapján az 
intézményvezető i megbízásnál a szakmai gya korlatba beszámít 

a) a tanügy-irán yítási munkakörben , 
b) a pedagógiai szakszolgálatban és a pedagógiai -szakmai szolgáltatás e ll átását nyúj tó 

munkakörben, 
e) a szakiskolában és szakközépiskol ában a nem iskolai gya korlati képzés ben szakoktató i 

vagy gya korlati okta tá sveze tő i munkakörben, 
d) a mü vészeti szaki skolában és szakközépi skolában, val amint alapfokú mü vészet i 

isko lában a képzés szakirányának megfe l e l ő müvészet i pályán eltöltött idő is, ha a pályázó 
rendelkezik lega lább három év - a Vhr. 29. § (3) bekezdésében meghatározott - szak mai 
gya korl attal . 
A szakmai gyakorl at id ő tartamába fog la lkoztatás i jogv iszony esetén nem számít be a fize tés 
nélküli szabadság harminc napot meghaladó id ő ta rtama, továbbá a jogviszony azon 
időtartam a, amikor a fog la lkoztatás nem érte el a te lj es munkaidő huszonöt száza lékát [V hr. 
25. § (2) bekezdése]. 
A köza lkalmazo ttak jogáll ásáról szó ló 1992. év i XXXTIT. törvény (a tová bbi akban: Kj t. ) 
23 . § (3) bekezdése alapján a magasa bb vezető i , va lamint a vezető i megbízás jogszabá lyban 
megje lölt, legfelj ebb 5 év ig te 1j edő határozott idő re szó l. 

A fenntartó a köznevelés i intézmény vezetőj ének megbízásával összefüggő el öntése vagy 
véleményének kialakítása e l ő tt beszerzi 

a) az intézmény alkalmazotti közössége, 
b) az óvodaszék, 
e) a szülői szervezet vé leményét [Nkt. 83 . § (3) és (4) bekezdés a-c) pontj ai]. 

A vélemény kia lakításához - az in fo rmác iók hozzáférhetővé téte lének napj átó l számítva -
lega lább tizenöt napot ke ll bi ztosítani az érdeke ltek részére [Nkt. 83. § (5) bekezdése]. 
A közneve lés i intézmény vezetőj e a vé leményeket a vé leményezés i h a tárid ő lejártát követő öt 
munkanapon be lül megküldi a fe nntartónak [Nkt. 83. § (6) bekezdése]. 

A neve lési-oktatás i intézmények rnüködésé rő l és a közneve lés i intézmények névhasználatá ró l 
szó ló 20/2 01 2. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189- 19 1. §-a szabályozza a vezető i pá lyázat 
véleményezésének részletes e lj árásrendj ét. 



A pályázatot a vé leményezés i határid ő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró 
pályázatok száma a huszonötöt eléri , hatvan napo n belül el ke ll bírálni . Ha a megbízás i 
jogkört képvise l ő-testül et gyakoro lj a, a pályázatokat a képvise lő-testül et részére a 
véleményezés i ha táridő lejártát követő harmincad ik, ill etve hatvanad ik napot követő e l ső 

testületi ül ésre be kell nyújtani [Vhr. 23 . § (8) bekezdése]. 

A Vhr. 29. § (2) bekezdés a) pontja szerint nem köth ető ki próbaidő annak a részére, ak i 
pedagógus-munkakörben eltöltött lega lább öt év szakmai gyakorlatta l rendelkezik , fe ltéve, 
hogy pedagógus-munkakörre szó ló kinevezése mellett magasabb vezetői megbízást kap. 

Jogszabály e ltérő rendelkezése hiányá ban magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a 
pályázó t a pályázati határidő lejártát köve tő huszonegy napon belül a kinevezési , megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott lega lább háromtagú, a betöltendő munkakör fe ladatait 
érintően szakérte lemmel rendelkező bizottság hall gatj a meg, melynek nem lehet tagja - a 
helyi önkormányzati képv i se l ő-test ül et tagja kivéte lével - a kinevezés i, megbízási jogkör 
gyakorlója. A kinevezés i, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba fogla lt vé leményé t 
mérl egelve a pál yázati határidő lejártát követő 
a) hatvan napon belül , vagy 
b) e l ső ülésén, ha e jogot testület gyakorolj a, 
dönt a közalkalmazotti jogv iszony l étesítésérő l , illetve a vezető i megbízásró l [Kjt. 20/A. § (6) 
bekezdése]. 

Javasolom, hogy ezen bizottság szerepét a Humánszo lgá ltatási Bizottság tö ltse be kiegészül ve 
a szakterületért fe l e l ős alpolgármesterrel. 

A pályázati fe lhívást a kormányzati személyügyi igazgatási fe ladatokat e ll átó szerv (a 
továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán [Kjt. 20/ A. § ( 4) bekezdése] , az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma hi vata los lapjában [Vhr. 22. § (6) bekezdése] kel 1 

közzétenni , továbbá a Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önkormányzat honlapján is 
meg kell jelentetni . A pályázat benyújtásának határidejét a személyügyi központ internetes 
oldalán történő közzététe lt ő l ke ll szúmítan i. 
A pályázat benyújtásának határideje a pá lyázati fe lhívásnak a személyügyi központ honlapján 
va ló e l sődleges közzététe l étől számított harminc napnál rö videbb nem lehet. 

Az intézményvezető i pályázatok javasolt szövegét a határozattervezet 1., 2. és 3. mell ékl ete 
tartalmazza. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önkormányzat Képvise l ő-testül ete meghozza az 
e l ő te1j esztés 1. mellékletében fog lalt határozato t. 

Budapest, 2018 . március ,,/4 ?' 

Törvényességi szempontból e ll enj egyzem: 

D~ 
jegyző 
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l . melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2018. (III. 22.) határozata 
a Kőbánya i Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csodafa Óvoda és a Kőbányai Gézengúz Óvoda 

intézményvezetői pályázatáról 

1. Budapest Főváros X. kerül et Kőbánya i Önkormányzat Képví sel ő-testü l ete pályázatot ír ki 
a) az 1. mell éklet szerinti tarta lommal 2018 . augusztus l -j étől 2023 . július 31-éig szó ló 

határozott idő re a Kőbánya i Bóbita Óvoda (l 102 Budapest, Halom utca 7/b), 
b) a 2. mellék let szerinti tarta lomma l 2018. szeptember l -j étől 2023 . júl ius 31-éig szó ló 

határozott időre a Kőbányai Csodafa Óvoda (JJ08 Budapest, Újhegyi sétány 17-19) 
és 

e) a 3. me ll ék let szerinti tarta lommal 20 18. augusztus l -j étől 2023 . jú lius 3 1-éig szó ló 
határozott i dőre a Kőbánya i Gézengúz Óvoda (l 107 Budapest, Zágráb i út 13/ct) 

magasa bb vezetői tevékenységének e l látására . 
2. Az 1. pont szerinti pályázat i fe lhívásokat a kormányzat i személyügy i igazgatási fe lada tokat 
ell átó szerv internetes o ldalán , az Emberi Erőfo rrások Mi nisztérium ának hi vatalos lapjába n, 
tová bbá a Budapest Főváros X. kerül et Kőbánya i Önkormányzat honl apján ke ll megjelentetni. 
3. A Képvise l ő -testü l et a pál yázók meghall gatására és a pályázatok vé leményezésére a 
közalkalmazottak jogá ll ásá ró l szó ló 1992. év i XXXIII. törvény 20/ A. § (6) bekezdése szerint 
bizottságot hoz létre, amelynek tagjává választja 

a) Almádi Krisztinát, 
b) Baloghné Stad ler Irént, 
e) Bányai Tibor Pétert, 
dJ Dr. Fejér Tibort. 
e) Gá l .Juditot, 
.f) La katos Béla Lajost, 
g) Mácsik A ndrást, 
h) Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
!) Radványi Gá bort, 

.D Varga Istvánt és 
le) Vermes Zo ltán Lászlót. 

Határidő : 

Feladatkörében érintett: 
2018 . június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztá l y vezetőj e 

a Jegyző i Főosztál y vezetőj e 



1. melléklet a .. ./2018. (!!!. 22.) 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 Bóbita Óvodában 
óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama : 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munka idő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezető i megbízás határozott idő re: 201 8. augusztus 1 -jétő l 2023. július 31-éig szó l. 

A munkavégzés helye: 
1102 Budapest, Halom utca 7 /b 

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

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megáll ap ítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogáll ásáról szó ló 1992 . évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt. ), valamint a pedagógusok el őmeneteli rendszerérő l és 
a közalkalmazottak jogállásáról szó ló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30. ) Konn. rendelet rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek: 
a) fel sőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
b) óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
e) vagyonnyilatkozat-tételi elj árás lefol ytatása, 
d) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett i ntézményvezető i szakképzettség, 
e) magyar állampolgárság, 
j) büntetlen előél et és csel ekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
a) a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyako rl at igazo lása, 
b) szakmai önéletrajz, 
e) három hónapnál nem régebbi erkö lcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2c) bekezdés 

rendelkezésének megfel e l ő hatósági erkölcs i bizonyítvány], 
dJ a végzettséget igazo ló oklevelek máso lata, 
e) a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
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ea) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

eb) nye1ies pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szó ló 
2007. ev1 CLII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időben 

vagyonnyilatkozatot tesz, 
ec) a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § 

(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés 
meghozatala során; 

.f) szakmai hel yzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel. 

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

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2018 . augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2018. 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 Polgárn1esteri Hi vatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynál kell benyújtani 
(1102 Budapest, Szent László tér 29. II. emelet 211.) . Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ... /2018, valamint a beosztás 
megnevezését: ,, óvodavezető". 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményvezető megbízásáró l - a közalkalmazottak jogállásáról szóló l 992 . 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 tö1iénő 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: 
2018. június 30. 

A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2018. március ... 
http://kozigallas.gov.hu honlapon: 2018 . március .. . 
www.kobanya.hu honlapon: 2018. március 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
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2. melléklet a .. ./2018. (Ill. 22.) 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 Csodafa Óvodában 
óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejü közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2018. szeptember l -jétől 2023. 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 szakszerü és törvényes müködtetése; 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 (a továbbiakban: Kjt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszerérő l és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Konn. rendelet rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek: 
g) felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
h) óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat , 
i) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

.1) pedagógus-szakv izsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
le) magyar állampolgárság, 
l) büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

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

rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány] , 
1) a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
le) a pályázó nyilatkozata an-ól, hogy 
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ea) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul , 

eb) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyi latkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. ev1 CLII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időben 

vagyonnyilatkozatot tesz, 
ec) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § 

(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a elöntés 
meghozatala során; 

l) szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel. 

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

A beosztás bctölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2018. 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 Polgánnesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynál kell benyújtani 
(1102 Budapest, Szent László tér 29. II. emelet 211 .). Ké1jük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ... /2018, 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 tö1iénő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények müköcléséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak 
figyelembevételével - a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. június 30. 

A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2018. március .. . 
http ://kozigallas.gov.hu honlapo n: 2018. március ... 
www.kobanya.hu honlapon : 20 18. március 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
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3. melléklet a .. ./2018. (III. 22.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogáll ásáró l szó ló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. §-a alapján 

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Gézengúz Óvodában 
óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére 

A köza lkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idej ü köza lkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Telj es munka idő. 

A vezetői megbízás időtartama : 

A vezetői megbízás határozott időre: 20 18. augusztus 1-jétő l 2023. jú lius 31-éig szó l. 

A munkavégzés helye: 
1107 Budapest, Zágrábi út 13/a 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az óvoda szakszerü és törvényes müködtetése; takarékos gazdálkodás; mun ká ltatói jogok 
gyakorl ása; döntés az intézmény müködésével kapcso latban minden olya n ügyben, ame lyet 
jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az ill etmény megáll apítására és a juttatásokra a közalka lmazottak jogáll ásáró l szó ló 1992. évi 
XXXIII . törvény (a további akban: Kjt.), va lamint a pedagógusok e l őmeneteli rendszerérő l és 
a közalkalmazottak jogáll ásáró l szóló 1992 . évi XXXII I. törvény köznevelés i intézményekben 
történő végrehajtásáról szó ló 326/20 13. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek: 
m) felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
n) óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
o) vagyonnyi latkozat- tételi elj árás lefolytatása, 
p) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezető i szakképzettség, 
q) magyar áll ampolgárság, 
r) büntetlen e l őél et és csel ekvőképesség. 

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

rendelkezésének megfel e l ő hatósági erkölcsi bizonyí tvány], 
p) a végzettséget igazo ló oklevelek másolata, 
q) a pályázó nyilatkozata arró l, hogy 
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ea) a pályázati anyagban fogla lt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez hozzájáru l, 
eb) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyi latkozat-tételi kötel ezettségekrő l szó ló 

2007. ev1 CLII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időben 

vagyonnyilatkozatot tesz, 
ec) a Magyarország helyi önkonnányzatairó l szó ló 201 1. évi CLXXXTX. törvény 46. § 

(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képvi se l ő-testül et zárt ü lésének tartását a döntés 
meghozatala során; 

r) szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fej lesztési elképzelésekkel. 

A pályázatot elektronikus fonnában és postai úto n kettő példányban kérjük benyújtani . 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 201 8. augusztus 1. napjától tö lthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
201 8. május 2. 

A pályázati fe lhívással kapcsolatosan további info nnációt Kálmánné Szabó Judit 
osztál yvezető 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. kerül et Kőbányai Polgármesteri Hivata l 
Humánszolgáltatás i Főosztá ly Köznevelési és Civi lkapcso lati Osztálynál kell benyújtani 
(1102 Budapest, Szent László tér 29. II. emelet 211.). Ké1jük a borítékon fe ltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azo nosí tó számot: ... /20 18, valamint a beosztás 
megnevezését: ,,óvodavezető" . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményvezető megbízásáról - a közalkalmazottak jogáll ásáró l szó ló 1992. évi XXXII I. 
törvényben, a nemzeti köznevel ésrő l szóló 20 11 . évi CXC. törvényben, a pedagógusok 
el őmeneteli rendszerérő l és a közalkalmazottak jogáll ásáról szóló 1992 . évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben tö 1iénő végrehaj tásáró l szóló 326/20 13. (VIII. 30.) Korm. 
rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények müködésérő l és a köznevelés i 
intézmények névhaszná latáról szó ló 20/20 12. (VIII. 3 l .) EMMI rendeletben fogla ltak 
fi gyelembevételével - a Képvisel ő-testül et dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. június 30. 

A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 201 8. március . . . 
http ://kozigall as.gov.hu honlapon: 20 18. március . . . 
www.kobanya.hu honl apon: 2018. március 

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