
Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június         
25-ei rendes nyilvános ülésén az általa fenntartott 8 óvoda tekintetében 2015. augusztus            
1-jétől 2020. július 31-éig szól magasabb vezetői megbízással látta el a vezetői feladatok             
biztosítását. Az említett 8 vezetői megbízásból az elmúlt esztendőkben két óvoda tekintetében            
(Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező, Sasadi Óvoda) változás        
állt be, így a 2015. évi vezetői megbízások 6 – jelenleg is regnáló – óvodavezető tekintetében                
(Khoórné Rápolthy Beáta – Albertfalvai Óvoda, Dél-Kelenföldi Óvoda – Halászné Bogdány           
Zsuzsanna, Észak-Kelenföldi Óvoda – Tóth Ildikó, Gazdagréti Óvoda Kindergarten in          
Gazdagrét – Jánosné Szedlacsek Éva, Lágymányosi Óvoda – Karkus Mihályné és a            
Szentimrevárosi Óvoda –Balla Krisztina ) járnak le 2020. július 31-én. 

A magasabb vezetői megbízások lejártával az intézményvezetői álláshelyek betöltéséhez         
pályázat kiírása szükséges. 

Az intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízásra - a Kjt. 20/B. §             
(1) bekezdése értelmében - a megbízási jogkör gyakorlója írja ki a pályázatot. A pályázati              
felhívást a Kjt. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról            
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló          
326/2013.(VIII. 30.) Kormányrendeletben (továbbiakban: rendelet) meghatározott előírások       
szerint a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, a kormányzati személyügyi           
központ internetes oldalán, valamint a munkáltatóra vonatkozó helyben szokásos módon kell           
közzétenni. 

A pályázati kiírásoknak tartalmazniuk kell a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői            
beosztás megnevezését, a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges           
feladatokat, a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, a pályázat részeként benyújtandó          
iratokat, igazolásokat, továbbá a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának         
határidejét, a munkahely megjelölését, a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás          
időtartamát, a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját valamint a beosztáshoz           
kapcsolódó juttatásokat. A magasabb vezetői megbízások az év során bármikor adhatók és 5             
évre szólnak. A pályázati felhívásokban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezetői megbízást             
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással           
egyidjűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázati eljárást a rendeletben         
foglaltak szerint kell lefolytatni. A pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat a           
köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője látja el. A benyújtandó          
pályázatokra vonatkozó elvárásokat a 326/2013.(VIII. 30.) Korm. rendelet 23. §-a nevesíti. A            
pályázatokról a kiírást követő hatvan napon belül a Képviselő-testület dönt. 



A fentiek alapján javaslom az Albertfalvai Óvoda, a Dél-Kelenföldi Óvoda, az           
Észak-Kelenföldi Óvoda, a Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét, a Lágymányosi          
Óvoda és a Szentimrevárosi Óvoda intézményvezetői álláshelyére az előterjesztés melléklete          
szerinti pályázat kiírását. 

A fentiek alapján, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni           
és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2020. február 14. 
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