
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere a katasztrófa         
védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.            
törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.)           
Korm. rendeletre való hivatkozással a 455/2020.(VI.4.) XI.ÖK Polgármesteri határozatában,         
a 456/2020.(VI.4.) XI.ÖK Polgármesteri határozatában, a 457/2020.(VI.4.) XI.ÖK        
Polgármesteri határozatában, a 458/2020.(VI.4.) XI.ÖK Polgármesteri határozatában, a        
459/2020.(VI.4.) XI.ÖK Polgármesteri határozatában és a 460/2020.(VI.4.) XI.ÖK        
Polgármesteri határozatában úgy döntött, hogy az Albertfalvai Óvoda, a Dél-Kelenföldi          
Óvoda, az Észak-Kelenföldi Óvoda, a Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét, a           
Lágymányosi Óvoda és a Szentimrevárosi Óvoda 2020. július 31-ével lejáró          
intézményvezetői posztjára pályázatot ír ki. A pályázatok benyújtási határideje: 2020.          
augusztus 25-e. 

A pályázati felhívások a vonatkozó jogszabályi előírások szerint Önkormányzatunk         
honlapján 2020. június 8-án, a KÖZIGÁLLÁS felületén pedig 2020. június 9-étől olvashatók.  

A pályázati kiírások tartalmazzák a benyújtott pályázatok elbírálásának módját, miszerint          
Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a döntés meghozatalához az Albertfalvai Óvoda,         
a Dél-Kelenföldi Óvoda, az Észak-Kelenföldi Óvoda, a Lágymányosi Óvoda és a           
Szentimrevárosi Óvoda magasabb vezetői megbízása esetén kikéri az intézmény         
nevelőtestületének véleményét, független köznevelési szakértő írásos véleményét, valamint a         
Kulturális és Köznevelési Bizottság véleményét ; a Gazdagréti Óvoda Kindergarten in           
Gazdagrét intézmény esetén pedig a véleményezési kört – az említetteken túl - kiterjeszti             
Újbuda Német Önkormányzatára is. 

  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. § (6)            
bekezdése szerint: „Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra         
kiírt pályázat esetén 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 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési,             
megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba           
foglalt véleményét mérlegelve dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői           
megbízásról …  Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.” 
  
Az Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 34/2014. (XII.          
22.) XI.ÖK rendelet (SZMSZ) 5. melléklet II. részében foglalt rendelkezések szerint a            
Kulturális és Köznevelési Bizottság (KKB): 



„1. Javaslatot tesz: 
e) az intézményvezetői pályázatok elbíráláshoz törvényben előírt szakmai szakértői         
bizottságok tagjaira, valamint az intézményvezetői pályázatok esetén értékeli a         
pályázatokat.” 

A hivatkozott előírásokra tekintettel, kérem a Kulturális és Köznevelési Bizottságot, hogy           
szíveskedjék javaslatot tenni az intézményvezetői pályázatok elbíráláshoz szakértelemmel        
rendelkező, különös tekintettel intézményvezetői munkakörben jártas legalább 3 tagú         
szakmai bizottság tagjaira, továbbá segítsék a nevezett bizottság létrehozását, és annak           
véleményezési munkáját. Javaslom, hogy a pályázókat meghallgató eseti bizottság tagjait a           
Polgármester kérje fel. 

Kérem a tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni           
és a határozati javaslatot meghozni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2020. augusztus 26. 

 

                                                                                                                   Orosz Anna 

                                                                                                                 alpolgármester 

 

  

 


