
Tisztelt Képviselő-testület!  

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 pályázati felhívások a közalkalmazottak           
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: 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: Épr.) meghatározott előírások szerint a kormányzati személyügyi központ internetes          
oldalán, valamint a munkáltatóra vonatkozó helyben szokásos módon megjelentetésre kerültek. 

A pályázati kiírások tartalmazták a benyújtandó 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 2020. augusztus 25-ei beadási határidőre az alábbi pályázatok érkeztek: az Albertfalvai Óvoda             
intézményvezetői állásának elnyerésére 1 db pályázat Khoórné Rápolthy Beáta pályázó részéről, a            
Dél-Kelenföldi Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére 1 db pályázat Halászné Bogdány          
Zsuzsanna pályázó részéről, az Észak-Kelenföldi Óvoda intézményvezetői állására 1 db pályázat Tóth            
Ildikó pályázótól, a Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét intézményvezetői állásának          
elnyerésére 1 db pályázat Jánosné Szedlacsek Éva pályázó részéről, a Lágymányosi Óvoda            
intézményvezetői állásának elnyerésére 1 db pályázat Karkus Mihályné pályázótól és a           
Szentimrevárosi Óvoda intézményvezetői állására 1 db pályázat Balla Krisztina pályázó részéről. 

A pályáztatási eljárást a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi fenntartói elvárásoknak megfelelően            
lefolytattuk. Az érintett intézményekben a beérkezett 1-1 db vezetői pályázat vezetési programjáról            
való véleménynyilvánítás lebonyolításának segítéséhez a nevelőtestület 2 tagból álló bizottságot          
választott. Az eljárás szabályairól a Köznevelési Csoport munkatársa készítette fel az intézményi            
bizottságokat. Az intézményi bizottságok a rendelkezésükre bocsájtott vonatkozó jogszabályok         
értelmében önállóan látták el feladatukat, saját hatáskörükben határozták meg a véleményük           
kialakításának módját, majd a megfogalmazott véleményeket határidőn belül eljuttatták a pályáztató           
által megnevezett kapcsolattartóhoz: Győrffyné Molnár Ilona humánszolgálati igazgató asszonyhoz. 

A pályázatok törvényességi vizsgálata megtörtént. Valamennyi megfelelt a jogszabályoknak és a           
kiírásnak. 

A pályázók nyilatkozatot tettek arra vonatkozólag, hogy pályamunkájuk saját szellemi alkotásuk. A            
pályázók figyelmét felhívtuk a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63/B. § d) pontja által               



biztosított lehetőségre, mely szerint a Nemzeti Pedagógus Kar a pályázó kérésére szakmai ajánlást             
adhat a vezetői megbízással kapcsolatos pályázati eljárás során. A pályázók közül senki sem kívánt              
élni az előbbi lehetőséggel.  

Az intézmények érdekeit szem előtt tartó, megalapozott döntéshozatal elősegítésének érdekében a           
pályázatokat Bertók Zoltánné független köznevelési szakértő véleményezte, valamint a Kjt. 20/A §            
(6) bekezdése szerint valamennyi pályázót szakértelemmel rendelkező, különös tekintettel         
intézményvezetői munkakörben jártas legalább 3 tagú szakmai bizottság (továbbiakban: SZRB)          
hallgatta meg.  

A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét intézmény óvodavezetői állására Jánosné Szedlacsek           
Éva által benyújtott pályázatot Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete véleményezte.  

A véleményekbe való betekintési jogot a pályáztató valamennyi pályázó részére biztosította, mely            
joggal minden jelölt élt. A pályázók mindegyike írásban hozzájárult ahhoz, hogy a pályázatokkal,             
illetve személyükkel kapcsolatos döntést a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja. 

A pályázatokat és azok mellékleteit, a véleményezési folyamathoz kapcsolódó törvényességi          
jegyzőkönyveket, az SZRB meghallgatások jegyzőkönyveit, a nevelőtestületi véleményeket és a          
véleménykialakítás jegyzőkönyveit, a független köznevelési szakértői véleményeket, Újbuda Német         
Önkormányzata Képviselő-testülete határozatát, - melyek a GDPR vonatkozó szabályozása szerint          
érzékeny adatokat tartalmaznak - a Humánszolgálati Igazgatóságon a döntéshozók megtekinthetik. A           
GDPR szakértő állásfoglalása szerint ezeket az anyagokat a pályázók által kért nyílt            
Képviselő-testületi ülés esetében is kiemelt óvatossággal, zárt rendszerben szükséges kezelni.  

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatok, az azokhoz kapcsolódó             
vélemények és a Kulturális és Köznevelési Bizottság javaslatának ismeretében az előterjesztést           
megtárgyalni, és a pályázatokról döntést hozni szíveskedjen. 

  
Budapest, 2020. október 3. 
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