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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. november 7-ei ülésén, a 247/2013. (XI.07.) számú 
határozatának 4.) pontja értelmében úgy döntött, hogy a Napfény Óvoda vezetői feladatainak 
ellátására pályázatot ír ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezések alapján. 
 
A pályázati felhívás 2013. december 30. napján a 24. számú Oktatási és Kulturális 
Közlönyben, valamint 2014. január 2. napján a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internestes oldalán, és az Önkormányzat honlapján 
megjelent. 
 
A fenti döntés értelmében a pályázat beadási határideje 2014. február 1. napja volt, mely 
határnapig Zsigmondné Ács Krisztina nyújtotta be pályázatát a Napfény Óvoda óvodavezetői 
feladatainak ellátására, a pályázat a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel. 
 
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a 
betöltendő munkakör feladatit érintően szakértelemmel rendelkező bizottság írásba foglalt 
véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésen dönt a közalkalmazotti 
jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben 
foglalt rendelkezések tartalmazzák az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának 
részletes szabályiat, a pályáztató feladatait, és a nevelési-oktatási intézményvezetői 
pályázattal összefüggésben a rendelkezésekben megjelölt szervek véleményezési jogkörére 
vonatkozó további részletes előírásokat. 
 
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 foglaltak állást a pályázó személyével és a vezetői programjával 
kapcsolatban. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az általa létrehozott szakértői bizottság 2014. 
február 24. napján, valamint a nevelőtestületek az alkalmazotti értekezleten, és a szülői 
munkaközösség 2014. március 3. napján a pályázót meghallgatta. 
 
A szakértői bizottság tagjai 2014. február 11-én kézhez kapták a pályázatot, melyet írásban 
értékeltek. Ezt követően 2014. február 24-én meghallgatták Zsigmondné Ács Krisztinát. 
Mindhárom szakértő támogatta a pályázó vezetői megbízását. 
 
A szakértői bizottság a pályázó pályázati anyagában foglaltak, valamint a szóbeli 
meghallgatás során tapasztaltak alapján egyhangú szavazati aránnyal javasolja a 
közalkalmazotti jogviszonyra épülő magasabb vezetői megbízást Zsigmondné Ács Krisztina 
esetében. 
 



A hatályos jogszabályokban előírt testületek a pályázó vezetői programját, és személyét 
egyhangú szavazati aránnyal elutasította. 
 
A Humán Ügyek Bizottsága a 2014. április 23-án tartandó ülésén hallgatja meg a pályázót, 
melynek eredményéről a Bizottság elnöke a pályázó, Képviselő-testület általi személyes 
meghallgatást megelőzően tájékoztatja a T. Képviselő-testületet. 
 
A hatályos jogszabályokban meghatározott testületek és a szakértői bizottság, valamint a 
HÜB véleményét összefoglaló táblázat a képviselőt-testületi ülésen kerül kiosztásra. 
 
Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az eljuttatott pályázat, a mellékelt 
táblázatban szereplő információk, a szakértői bizottság véleményének, valamint a Humán 
Ügyek Bizottsága állásfoglalását figyelembe véve, a pályázó személye meghallgatása után 
döntsön a magasabb vezetői megbízásról. 
 
 
Budapest, 2014. április 15. 
 

Formanek Gyula s.k. 
alpolgármester 

 
Határozati javaslat: 
 
A.) változat: 
 
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

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

Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az eredményes pályázat alapján Zsigmondné Ács Krisztinával a Napfény 
Óvodánál közalkalmazotti jogviszonyt létesít 2014. május 1. napjától, és 2014. május 1-
jétől 2019. július 31-éig, 5 éves határozott időtartamra megbízza a Napfény Óvoda 
magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával. 

Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 
3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Zsigmondné Ács Krisztina 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 illetmény differenciált magasabb vezetői pótlékrésze és a kereset-kiegészítés éves 
értékelés alapján kizárólag a magasabb vezetői feladatok ellátásának időtartamára került 
megállapításra 

Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 



4.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület 
felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes pályázó esetén a szükséges munkáltatói intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 
B. változat: 
 
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi, hogy a Napfény Óvoda biztonságos működése (óvodavezetői feladatainak 
ellátása) az SZMSZ szerinti helyettes útján történik, az eredményes pályázati eljárás során 
kiválasztott óvodavezető megbízásáig. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Napfény Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátására 
pályázatot ír ki. Felkéri a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői pályázat kiírásáról a 
vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon. 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 
4.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtandó pályázatokat értékelő 
szakmai bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 

Kakuja Klára   óvodai tanügyigazgatás, és intézményértékelési szakértő, 
 Farkasné Egyed Zsuzsanna óvodai tanügyigazgatás, szervezet és minőségfejlesztés, 
 Pósch Mária   óvodai tanügyigazgatás, pedagógiai értékelés. 
Határidő: az óvodavezetői pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 
5.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szakértői bizottság tagjainak megbízási díját bruttó 20.000,- Ft /fő/benyújtott pályázatok 
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: dr. Bácskai János, polgármester 
 
 
 
 
 


