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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. június 18-i ülésére 

 
Tárgy:  A Csudafa Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott 

pályázatok elbírálása  
 

Előterjesztő:    Zombory Miklós, alpolgármester 
 

Készítette:    Apollónia Aranka, irodavezető 
    Csizmaziáné Horváth Marianna, humánpolitikai ügyintéző 
    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:  ESZSB 2015. 06. 17. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
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 2015. március 19-ei ülésén a 88/2015. (III. 19.) számú határozatával 

úgy döntött, hogy a Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására (a 47/2015. sz. 

előterjesztésben foglalt tartalommal) pályázatot ír ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény (továbbiakban: Kjt.) 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) 

Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt rendelkezések alapján. 

 

A Csudafa óvodavezetői megbízásra szóló pályázati felhívás 2015. április 17-én jelent meg 

jelent meg a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 

(KSZK) internetes oldalán, és az Önkormányzat honlapján. 

 

A fenti döntések értelmében a Csudafa Óvoda pályázat beadási határideje 2015. május 18. 

napja volt, mely határnapig Bolláné Vörös Ágota nyújtotta be pályázatát a Csudafa Óvoda 

óvodavezetői feladatainak ellátására, a pályázat a vonatkozó hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelelnek.  

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a kinevezési megbízási jogkör gyakorlója a 

betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság írásba foglalt 

véleményét mérlegelve a pályázatok értékelési határideje lejártát követő első ülésén 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 szabályait, 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 foglalt állást a pályázó személyével és vezetői 

programjával kapcsolatban.  

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az általa létrehozott szakértői bizottság 2015. 

június 04. napján, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt testületek 2015. 

június 03. napján a pályázót meghallgatta. 

 

A szakértői bizottság a pályázó pályázati anyagában foglaltakat, valamint a szóbeli 

meghallgatás során tapasztaltak alapján nem javasolja a magasabb vezetői megbízást 

Bolláné Vörös Ágota esetében 

 

A hatályos jogszabályokban előírt testületek a pályázó vezetői programját, és személyét 

támogatták. 

 

Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság a 2015. június 17-én tartandó ülésén hallgatja 

meg a pályázót, melynek eredményéről a Bizottság elnöke a pályázó Képviselő-testület 

általi személyes meghallgatását megelőzően tájékoztatja a T. Képviselő-testületet. 



 

A hatályos jogszabályokban meghatározott testületek és a szakértői bizottság, valamint az 

ESZSB véleményét összefoglaló táblázat a képviselő-testületi ülésen kerül kiosztásra. 

 

A Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdése értelmében a 21. §-ban rögzített magasabb vezetői, 

vezetői megbízást – a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – az év során 

bármikor, öt évre kell adni. 

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 pályázat, és a 

mellékelt táblázatban szereplő információk, a szakértői bizottság véleményének, valamint az 

ESZSB állásfoglalását figyelembe véve, a pályázó személyes meghallgatása után döntsön a 

magasabb vezetői megbízásról. 

 

 

Budapest, 2015. június 5. 

 

 

Zombory Miklós s.k. 

alpolgármester 

Határozati javaslat: 

 

A. változat: 

 

1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot 

eredményesnek nyilvánítja. 

Határidő: 2015. június 18. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az eredményes pályázat alapján Bolláné Vörös Ágotát 2015. augusztus 1-jétől 

2020. július 31-éig, 5 éves határozott időtartamra megbízza a Csudafa Óvoda magasabb 

vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával. 

Határidő: 2015. június 18. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Bolláné Vörös Ágota illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

irányadó rendelkezései alapján 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 pótlékrésze, és a kereset-kiegészítés 

éves értékelés alapján, kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára került 

megállapításra. 

Határidő: 2015. június 18. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

4.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a Polgármestert, hogy a nyertes pályázó esetében a szükséges munkáltatói intézkedések 

megtételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2015. július 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

B. változat: 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítja. 

Határidő: 2015. június 18. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület 

tudomásul veszi, hogy a Csudafa Óvoda biztonságos működése (óvodavezetői 

feladatainak ellátása) az SZMSZ szerinti helyettes útján történik, az eredményes pályázati 

eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig. 

Határidő: 2015. június 18. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Csudafa 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: 2015. június 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 


