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ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-ei ülésére

Tárgy: A Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatói, valamint a Napfény Óvoda óvodavezetői
feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakmai
bizottság összetételének meghatározása
Előterjesztő:

Formanek Gyula, alpolgármester

Készítette:

Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánpolitikai Csoport

Előzetesen tárgyalja:

HÜB 2012. 03.21.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
X

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
Tisztelt Képviselőtestület!

X

X

A Képviselőtestület a 2012. február 16-ai ülésén, a 94/2012. (II.16.) és a 95/2012. (II.16).
számú határozatával döntött, hogy a Kosztolányi Dezső Általános Iskola, valamint a Napfény
Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki.
A döntéseket megelőző előterjesztésben tájékoztattam a Képviselőtestületet, hogy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése
értelmében a magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázat esetén a pályázót a kinevezési,
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottságnak meg kell hallgatni. Tájékoztattam
továbbá arról, hogy a Szakértői Bizottság összetételéről a Képviselőtestület a márciusi ülésén
dönthet.
A szakértői bizottságok összetételére az alábbi javaslatot terjesztem elő:
Kosztolányi Dezső Általános Iskola
Frák Erika
.
Artner Lászlóné
Bódy Géza

igazgatói pályázat elbírálására:
tanügyigazgatási szakértő
tanügyigazgatási szakértő
tanügyigazgatási szakérő

Napfény Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálására:
Kakuja Klára
óvodai tanügyigazgatás és intézményértékelési szakértő
Farkasné Egyed Zsuzsanna óvodai tanügyigazgatás, szervezet és minőségfejlesztés
Posch Mária
óvodai tanügyigazgatás, pedagógiai értékelés
A szakértők megbízási díj ellenében látják el szakértői feladataikat.

Budapest, 2012. március 13.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
Határozati javas lat:
A Képviselőtestület úgy dönt, hogy
1. az előterjesztésben foglaltak szerint határozza meg a Kosztolányi Dezső Általános
Iskola igazgatói feladatainak ellátására benyújtandó pályázatokat értékelő szakmai
bizottság összetételét.
Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
2. az előterjesztésben foglaltak szerint határozza meg a Napfény Óvoda óvodavezetői
feladatainak ellátására benyújtandó pályázatokat értékelő szakmai bizottság
összetételét.
Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

