
Határozati javaslatok 
 

Egyszerű szótöbbségű határozatok 

 

1. 

…/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy az Albertfalvai Óvoda      
(1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 1.)     
intézményvezetői (magasabb vezetői)   
álláshelyére pályázatot ír ki a határozat      
melléklete szerinti tartalommal úgy, hogy a      
pályázat kiírása 2020. március hónapjában     
jelenjen meg. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

Határidő:  2020. február 28. 
Felelős: dr. László Imre polgármester 

  

 2. 

…/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Dél-Kelenföldi Óvoda      
(1119 Budapest, Lecke u. 15-19.)     
intézményvezetői (magasabb vezetői)   
álláshelyére pályázatot ír ki a határozat      
melléklete szerinti tartalommal úgy, hogy a      
pályázat kiírása 2020. március hónapjában     
jelenjen meg. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

Határidő:  2020. február 28. 
Felelős:  dr. László Imre polgármester 

  



 

 

3. 

…/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy az Észak-Kelenföldi     
Óvoda (1119 Budapest, Tétényi út. 46-48.)      
intézményvezetői (magasabb vezetői)   
álláshelyére pályázatot ír ki a határozat      
melléklete szerinti tartalommal úgy, hogy a      
pályázat kiírása 2020. március hónapjában     
jelenjen meg. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

Határidő:  2020. február 28. 
Felelős:  dr. László Imre polgármester 

 

4. 

…/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Gazdagréti Óvoda -       
Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest,     
Csíkihegyek utca 11.) intézményvezetői    
(magasabb vezetői ) álláshelyére pályázatot ír      
ki a határozat melléklete szerinti tartalommal      
úgy, hogy a pályázat kiírása 2020. március       
hónapjában jelenjen meg. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

Határidő:  2020. február 28. 
Felelős:  dr. László Imre polgármester 

 

 



5. 

…/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Lágymányosi Óvoda      
(1117 Budapest, Bogdánfy utca 1/b)     
intézményvezetői (magasabb vezetői)   
álláshelyére pályázatot ír ki a határozat      
melléklete szerinti tartalommal úgy, hogy a      
pályázat kiírása 2020. március hónapjában     
jelenjen meg. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

Határidő:  2020. február 28. 
Felelős: dr. László Imre polgármester 

  

 6. 

…/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Szentimrevárosi Óvoda      
(1113 Budapest, Badacsonyi utca 20-22.)     
intézményvezetői (magasabb vezetői)   
álláshelyére pályázatot ír ki a határozat      
melléklete szerinti tartalommal úgy, hogy a      
pályázat kiírása 2020. március hónapjában     
jelenjen meg. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

Határidő:  2020. február 28. 
Felelős:  dr. László Imre polgármester 

 


