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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   
  minősített X többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 
Tisztelt Képviselő-testület 

 
A T. Képviselő-testület a 2013. március 7-ei ülésén az 57/2013. (III.07.) számú határozatával 
úgy döntött, hogy a Liliom Óvoda és az Epres Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására (a 
64/2013. sz. előterjesztésben foglalt tartalommal) pályázatot ír ki. 
 
A pályázati felhívás 2013. július 22. napján a 14. számú Oktatási és Kulturális Közlönyben, 
2013. augusztus 5. napján a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ (KSZK) internetes oldalán megjelent. 
 
A fenti döntés értelmében a pályázat beadási határideje 2013. szeptember 3. napja volt, mely 
határnapig Zsellérné Mikóczi Eszter a Liliom Óvoda, Szundyné Ihász Erzsébet az Epres 
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására nyújtotta be pályázatát, valamennyi pályázat a 
vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel. 
 
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 
20/A. § (6) bekezdése értelmében a kinevezési megbízási jogkör gyakorlója a betöltendő 
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság írásba foglalt véleményét 
mérlegelve dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. 
 
A hatályos jogszabályi rendelkezések által előírt testületek, valamint a Képviselő-testület 
által elfogadott szakértői bizottság a benyújtott vezetői program és a személyes 
meghallgatáson tapasztaltak alapján foglalt állást a pályázók személyével és vezetői 
programjával kapcsolatban.  
 
A szakértői bizottság a pályázók pályázati anyagában foglaltakat, valamint a szóbeli 
meghallgatás során tapasztaltak alapján mindkét pályázó esetén javasolják a közalkalmazotti 
jogviszonyra épülő magasabb vezetői megbízást. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az általa létrehozott szakértői bizottság 2013. 
október 3-án, a nevelőtestületek és az alkalmazotti értekezletek pedig 2013. október 7-én és 
17-én  a pályázókat meghallgatták.  
 
A Humán Ügyek Bizottsága a 2013. november 6-án tartandó ülésén hallgatja meg a 
pályázókat, melynek eredményéről a Bizottság elnöke a pályázók személyes meghallgatását 
megelőzően tájékoztatja a T. Képviselő-testületet. 
 
A hatályos jogszabályokban meghatározott testületek és a szakértői bizottság, valamint a 
HÜB véleményét összefoglaló táblázat a képviselő-testületi ülésen kerül kiosztásra. 
 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézmények történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdése értelmében intézményvezetői magasabb vezető 
megbízást az év során bármikor, öt évre kell adni. 
Továbbá ugyanezen szakasz (2) bekezdésében foglaltak alapján ha a nevelési-oktatási 
intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem július 1-jétől augusztus 15-ig 
terjedő időszakra esik, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, 
ha az (1) bekezdésben meghatározottak alapján a határidő egyébként ennél az időpontnál 
legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le. 



 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eljuttatott pályázatok és a 
mellékelt táblázatban szereplő információk, a szakértői bizottság véleményének, valamint a 
Humán Ügyek Bizottsága állásfoglalásának figyelembe véve, a pályázók személyes 
meghallgatása után döntsenek a magasabb vezetői megbízásról 
 
 
Budapest, 2013. október 25. 
 
 
 

Formanek Gyula s.k. 
                                                                                                                          alpolgármester 

 
 
Határozati javaslatok: 
 
Liliom Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat: 
 
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Liliom Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot 
eredményesnek nyilvánítja. 

Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az eredményes pályázat alapján Zsellérné Mikóczi Esztert 2013. november 8-
tól 2018. július 31-éig, határozott időtartamra megbízza a Liliom Óvoda magasabb 
vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával. 

Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Zsellérné Mikóczi Eszter illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény irányadó rendelkezései alapján havi bruttó ………,- Ft/hó összegben állapítja 
meg. Illetményének összetétele: 

 garantált illetmény:  ………..,- Ft 
 diff. magasabb vezetői pótlék   ………,- Ft 
 kereset-kiegészítés    ……….- Ft 
 összesen 100 Ft-ra kerekítve: ………..,- Ft 

Az illetménynek a differenciált magasabb vezetői pótlék illetményrésze, és a kereset-
kiegészítés éves értékelés alapján kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára 
került megállapításra. 

Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
4.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes pályázó esetében a szükséges munkáltatói 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2013. november 8. 



Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
Epres Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat: 
 
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Epres Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot 
eredményesnek nyilvánítja. 

Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az eredményes pályázat alapján Szundyné Ihász Erzsébettel az Epres 
Óvodánál közalkalmazotti jogviszonyt létesít 2013. november 8. napjától, és 2013. 
november 8-től 2018. július 31-éig, határozott időtartamra megbízza az Epres Óvoda 
magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával. 

Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Szundyné Ihász Erzsébet illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény irányadó rendelkezései alapján havi bruttó ……-,- Ft/hó összegben állapítja meg.  

 
Illetményének összetétele: 
 garantált illetmény  ………..,- Ft 
 diff. magasabb vezetői pótlék   ………,- Ft 
 összesen 100 Ft-ra kerekítve: ………..,- Ft 

Az illetménynek a differenciált magasabb vezetői pótlék illetményrésze (éves értékelés 
alapján) kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára került megállapításra. 

Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
 
4.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes pályázó esetében a szükséges munkáltatói 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2013. november 8. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 


