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Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Némethné Faragó Ibolya a Ferencvárosi
Méhecske Óvoda óvodavezetője a 2019. december 12. napján kelt levelével, azzal a kéréssel
fordult a Képviselő-testülethez, hogy a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetéséhez járuljon hozzá.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 33. §
(1) bekezdésében foglaltak értelmében felmentés esetén a felmentési idő hatvan nap, mely a
(2) bekezdés alapján a közalkalmazotti jogviszonyban töltött 39 év öt hónap után hat hónappal
meghosszabbodik.
Némethné Faragó Ibolya közalkalmazotti jogviszonyban töltött 39 év öt hónap alapján
felmentési ideje hatvan nap + hat hónap.
Ugyanezen szakasz (3) bekezdésében foglaltak szerint a munkáltató legalább a felmentési idő
felére köteles a közalkalmazottat mentesíti a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a
közalkalmazottat – a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának
megfelelő időben és részletekben kell felmenteni.
Némethné Faragó Ibolya döntését azzal indokolta, hogy lehetősége van a nők –
kedvezményes – 40 év jogosultsági idővel történő nyugdíjba vonulására.
A Kjt. 30. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a munkáltatónak a közalkalmazotti
jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny) 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltételt
legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi. Ugyanezen szakasz
(5) bekezdése értelmében a Tny. 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltételek megállapításához
szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni.
Némethné Faragó Ibolya a fent hivatkozott jogszabályi előírásoknak eleget téve kérelméhez
becsatolta a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala 2019. december 13.
napján kelt „nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés” tárgyú, BP08/L100/48176-6/2019 számú határozatát.
A fent jelzett határozatban foglaltak alapján megállapítható, hogy Némethné Faragó Ibolya
2020. július 24-éig rendelkezni fog a nők – kedvezményes – 40 év jogosultsági idővel történő
nyugdíjba vonuláshoz szükséges legalább 40 év jogosultsági idővel, valamint legalább 32 év
kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintett alá eső jogviszonnyal szerzett
szolgálati idővel.
A felmentési idő kezdete: 2020. február 1. napja, a közalkalmazotti jogviszonya
megszűnésének időpontja pedig 2020. szeptember 30. napja.
A Kjt. 33. § (3) bekezdése alapján munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a
közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alóli mentesítés ideje –
Némethné Faragó Ibolya kérésének megfelelően –: 2020. június 1. napjától 2020. szeptember
30 napjáig tart.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 24.§ (1) bekezdése értelmében,
ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert nem
volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, vagy ha az intézményvezetői
feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, a
köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására – nyilvános pályázat
kiírása nélkül - a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig adható
megbízás, az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltételekkel rendelkező személynek.

A Kormányrendelet 26. § (1) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézményben –
függetlenül attól, hogy szervezetileg önálló intézményként vagy intézményegységként, illetve
tagintézményként működik- biztosítani kell, hogy az alatt az időszak alatt, amelyben a
gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak, a vezetői feladatok ellátása ne maradjon
ellátatlanul, ennek érdekében:
a) a nevelési-oktatási intézmény vezetője és helyettesei közül legalább egyiküknek, vagy
b) ha a nevelési-oktatási intézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a
vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé a vezetői feladatok a)
pont szerinti ellátását, a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában
meghatározott helyettesítési rendben kijelölt közalkalmazottnak
a nevelési-oktatási intézményben kell tartózkodnia, aki ekként felel a nevelési-oktatási
intézmény biztonságos működéséért.
Az Óvoda óvodavezetői feladatokat a munkavégzés alóli mentesítés kezdő időpontjától az
SzMSz-ben meghatározott helyettesítési rendben foglaltaknak megfelelően az óvodavezetőhelyettes látja el, az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig.
A Kjt. 78. § (1) bekezdése értelmében a huszonöt, harminc, illetve negyvenévi
közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.
A (2) bekezdés c) pontja értelmében a jubileumi jutalom negyven év közalkalmazotti
jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.
A rendelkezésre álló iratok értelmében Némethné Faragó Ibolya 2020. szeptember 1. napján
40 év közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható időtartammal fog rendelkezni, erre
figyelemmel óvodavezető asszonyt a fentiekben részletezett jogszabályi rendelkezések
alapján megilleti a 40 éves közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó jubileumi jutalom.
A magasabb vezetői megbízás lejártát követően az intézményvezetői megbízásra a Kjt. 20/B.
§ (1) bekezdése értelmében a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló
megbízásra a 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A
pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7)
bekezdése értelmében az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem
rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik.
A Kjt. 20/A. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a pályázati felhívásban meg kell jelölni:
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
Ugyanezen szakasz (4) bekezdése értelmében a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán
kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást, ha a fenntartó önkormányzat a székhelyén,
továbbá a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen a helyben szokásos
módon köteles közzétenni.
Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételt is előírhat.
Ebben az esetben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján
való közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje munkáltató vezetésére
(óvodavezető) kiírt pályázat esetén a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján
való elsődleges közzétételétől számított 30 napnál rövidebb nem lehet.
A Kjt. 20/A. § (5) bekezdése értelmében a pályázó – a (3) bekezdés d) pontja alapján
meghatározottakon túlmenően – a pályázathoz csatolja

a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó programját,
b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására
vonatkozó okiratokat.
A Kormányrendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az intézményvezetői
pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat – ide nem értve a pályázati feltételek
meghatározását – a köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője látja
el.
A Kormányrendelet 22. § (7) bekezdése értelmében a pályázati felhívásnak a Kjt. 20/A. § (3)
bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazni kell:
a) a munkahely megjelölését,
b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát,
c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, valamint
d) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat.
A Kormányrendelet 23. § (1) bekezdése értelmében a pályázati eljárásban biztosítani kell,
hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást
megkapják, és az intézményt megismerhessék.
A (2) bekezdése alapján a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a
vezetési programját, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő
megfelelés hitelt érdemlő igazolását, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul
személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében a pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb
vezetői, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető. A (3)-(4) bekezdésben foglaltak értelmében ha a törvény alapján a
magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot kell kiírni, a pályázatban meg
kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is. Ha a magasabb vezető, illetve a
vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges –
törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját
illeti meg.
A Kormányrendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a magasabb vezetői, vezetői
megbízást az év során bármikor, öt évre kell adni.
Az Nkt. 68. § (4) bekezdése alapján ha jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése alapján
a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, munkaszerződése határozott időre szól, és a
határozott idő alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július 1-jétől
augusztus 15-ig terjedő időszaka esne, a megbízás a munkaszerződés lejártának időpontját
akkor is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói
döntés alapján meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később
járna le.
A pályázati eljárás a jelen Képviselő-testületi ülésen meghozandó döntést követően az
alábbiak szerint bonyolítható le:
-

KSZK (KÖZIGÁLLÁS) honlapján történő megjelenés: 2020. június 5.
Beadási határidő: KSZK (KÖZIGÁLLÁS) honlapján történő közzétételtől
számított 30 nap

-

Szakértői Bizottság által történő véleményeztetés: pályázati határidőt követő 21
nap
ESZB kialakítja javaslatát: 2020. szeptemberi bizottsági ülés
Képviselő-testületi döntés: 2020. szeptemberi képviselő-testületi ülés

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének megfelelő alkalmazása értelmében a pályázót a pályázati
határidő lejártát követően a kinevezése, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább
3 tagú, a betöltendő munkakör feladatit 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 a pályázati határidő lejártát
követő
a) hatvan napon belül, vagy
b) első ülésén, ha e jogot a testület gyakorolja
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezető megbízásáról. Egyebekben a
pályázat elbírálásának a rendjét a munkáltató határozza meg.
A Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására
beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint javaslom
meghatározni:
-

Villányi Györgyné (szakértői szám: SZ 021671) óvodai tanügyigazgatás, szervezet- és
minőségfejlesztés, pedagógiai értékelés
Hajnal Margit Hajnalka (szakértői szám: SZ 027197) óvodai pedagógiai értékelés,
intézményértékelés
dr. Remzsőné Piti Kata (szakértői szám: SZ 025306) óvodai tanügyigazgatás,
szervezet- és minőségfejlesztés.

Mindezek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön Némethné Faragó Ibolya
óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről, 2020.
február 1. napjával kezdődő időponttal, a rá irányadó felmentési idővel, valamint a
munkavégzés alóli, 2020. június 1. napjától 2020. szeptember 30. napjáig történő
mentesítéséről. Továbbá kérem a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá Némethné Faragó
Ibolya – a jogviszony megszűnésének időpontjában esetlegesen meglévő – fel nem használt
szabadságának pénzben történő megváltásához, valamint a 40 éves közalkalmazotti
jogviszonyhoz kapcsolódó jubileumi jutalom kifizetéséhez.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás,
kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás
megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. Némethné Faragó Ibolya
óvodavezető jelezte, hogy nem kéri zárt ülés tárgyalását, így az előterjesztést nyílt ülésen kell
megtárgyalni.
Továbbá kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt tartalommal írja ki az
óvodavezetői, magasabb vezetői pályázatot, valamint döntsön a szakértői bizottság
összetételéről.
Budapest, 2020. január 20.

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

Határozati javaslat:
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Némethné Faragó Ibolya óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyát
felmentéssel megszünteti. A felmentési idő kezdő időpontja 2020. február 1. napja, a
munkavégzés alóli mentesítés időtartama 2020. június 1. – 2020. szeptember 30. napja
közötti időszak.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy hozzájárul Némethné Faragó Ibolya 40 éves közalkalmazotti jogviszonyához
kapcsolódó jubileumi jutalmának kifizetéséhez valamint – a jogviszony megszűnésének
időpontjában esetlegesen meglévő – fel nem használt szabadságának pénzben történő
megváltásához.
Határidő: 2020. szeptember 1., illetve 2020. szeptember 30.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a Ferencvárosi Méhecske Óvoda biztonságos működése
(óvodavezetői feladatainak ellátása) az SZMSZ szerinti helyettes útján történik, az
eredményes pályázati eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
4.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a
magasabb vezetői pályázatot a …../2020. sz. előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal kiírja.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
5.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői)
feladatinak ellátására vonatkozó pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak
megfelelően gondoskodjon.
Határidő: 2020. június 5.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
6.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Ferencvárosi Méhecske Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak
ellátására beérkező pályázatok elbírálására a szakértői bizottság összetételét az alábbiak
szerint határozza meg:
- Villányi Györgyné (szakértői szám: SZ 021671) óvodai tanügyigazgatás,
szervezet- és minőségfejlesztés, pedagógiai értékelés
- Hajnal Margit Hajnalka (szakértői szám: SZ 027197) óvodai pedagógiai
értékelés, intézményértékelés
- dr. Remzsőné Piti Kata (szakértői szám: SZ 025306) óvodai tanügyigazgatás,
szervezet- és minőségfejlesztés.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
7.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szakértői bizottság tagjainak megbízási díját bruttó 20.000,- Ft/fő/benyújtott pályázat
összegben határozza meg.

Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról
gondoskodjon a 3142. „pedagógiai feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: az óvodavezetői pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

A …./2020. számú előterjesztés
1. sz. melléklete
Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Ferencvárosi Méhecske Óvoda
óvodapedagógus munkakörre épülő óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. október 1. napjától 2025. július 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése,
ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása,
munkáltatói, tanügyigazgatási, vezetői jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7. sz. melléklete, valamint a
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak.
Pályázati feltételek:
a. főiskola, óvodapedagógus,
 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 legalább négy év óvodapedagógus munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet
 cselekvőképesség,
 ne álljon a tevékenység folytatását kizár foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró
okok.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



szakmai önéletrajz,
vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói
stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,










az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
a 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet,
továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás
hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben
foglalt kizáró okok, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázatai eljárással összegfüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület
nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz,
a pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban,(1pld-t nem kell
összefűzni), valamint 1 pld-t CD-n kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
KÖZIGÁLLÁS honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka, Polgármesteri és Jegyzői
Kabinet irodavezető nyújt, a 215-1077/250 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő
megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot:
…./2020/XXV., valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus óvodavezetői megbízással.
 Személyesen: Apollónia Aranka Polgármesteri és Jegyzői Kabinet irodavezető, 1092
Budapest, Bakáts tér 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselő-testület
dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptemberi Képviselő-testületi ülés.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Önkormányzat honlapján – 2020. június 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 5.

