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  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 Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői) megbízására vonatkozó 
pályázati felhívás a Képviselő-testület 52/2012. (II. 16.) számú határozatának megfelelő 
tartalommal 2012. március 28-án megjelent az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) 
honlapján pedig 2012. március 31-én.  
 
A pályázatok beadási határideje 2012. május 2. napja volt, mely határnapig Flautner István 
György nyújtotta be pályázatát, a Kosztolányi Dezső Általános Iskola iskolaigazgatói 
feladatainak ellátására. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX törvény által előírt testületek, valamint a szakértői bizottság a benyújtott 
vezetői program és a személyes meghallgatáson tapasztaltak alapján foglalt állást, a pályázó 
személyével és vezetői programjával kapcsolatban.  
 
A Humánügyek Bizottsága 2012. június 6-án hallgatja meg a pályázót. 
 
A jogszabály szerinti testületek, szakértői bizottság, valamint a HÜB véleményét a 
Képviselő-testületnek az ülésen kiosztásra kerülő táblázat alapján lesz módja megismerni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eljuttatott pályázat, és a mellékelt táblázatban 
szereplő információk megismerése, valamint a pályázó személyes meghallgatása után 
döntsenek a magasabb vezetői megbízásról. 
 
Abban az esetben, ha a Képviselő-testület az intézményvezetői pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja és a Kosztolányi Dezső Általános Iskola iskolaigazgatói feladatainak ellátására a 
magasabb vezetői pályázatot ismételten kiírja, a pályázat a jelen képviselő-testületi ülésen 
megszülető döntést követően az alábbiak szerint bonyolítható le: 
 

- Oktatási és Kulturális Közlönyben történő megjelenés: várhatóan 2012. július 19-
26. között (6 hét) 

- KSZK honlapján történő megjelenés: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő 
megjelenést figyelembe véve 

- Beadási határidő: KSZK honlapján történő közzétételtől számított 30 nap 
- Szakmai Bizottság, Nevelő testületi, Alkalmazotti értekezleteken és jogszabály 

által előírt fórumokon történő véleményeztetés: 30 nap 
- HÜB ülés: 2012. októberi bizottsági ülés 
- Képviselő-testületi döntés: 2012. októberi képviselő-testületi ülés 

 
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra 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.  
 



Fentiekre figyelemmel a beérkező pályázatokat szakmai szempontból elbíráló szakértői 
bizottság tagjainak az alábbi szakértőket javaslom: 
 Frák Erika  . tanügyigazgatási szakértő 
 Artner Lászlóné   tanügyigazgatási szakértő 
 Bódy Géza    tanügyigazgatási szakérő 
 
A szakértők megbízási díj ellenében látják el szakértői feladataikat. 
 
 
Budapest, 2012. május 31. 
 
 
 
       Formanek Gyula s.k. 
         alpolgármester 
 
Határozati javaslat: 
 
A. változat:  
 
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Kosztolányi Dezső Általános Iskola iskolaigazgatói feladatainak ellátására 
vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

Határidő: 2012. június 07. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az eredményes pályázat alapján Flautner István Györggyel a Kosztolányi 
Dezső Általános Iskolánál közalkalmazotti jogviszonyt létesít 2012. augusztus 01. 
napjától, valamint 2012. augusztus 1-től 2017. július 31-égi, 5 éves határozott időtartamra 
megbízza az Iskola magasabb vezetői, iskolaigazgatói feladatainak ellátásával. 

Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 
3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Flautner István György illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény irányadó rendelkezései alapján havi bruttó ………. Ft-ban állapítja meg. 

Határidő: 2012. június 07. 
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: 2012. június 30. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
 
B. változat: 
 
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Kosztolányi Dezső Általános Iskola iskolaigazgatói feladatainak ellátására 
vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 



Határidő: 2012. június 07. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Kosztolányi Dezső Általános Iskola iskolaigazgatói feladatainak ellátására 
vonatkozó pályázatot a …/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
ismételten kiírja. 

Határidő: 2012. június 08. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 
3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a …/2012. számú előterjesztésben foglaltak szerint határozza meg a 
Kosztolányi Dezső Általános Iskola iskolaigazgatói feladatainak ellátására benyújtandó 
pályázatokat értékelő szakmai bizottság összetételét. 

Határidő: 2012. június 20. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 
4.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rendben foglaltaknak 
megfelelően az általános igazgató-helyettes látja el az intézményvezetői feladatokat, az 
eredményes pályázati eljárás során kiválasztott iskolaigazgató megbízásáig. 

Határidő: 2012. június 07. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 



Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                             

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

Kosztolányi Dezső Általános Iskola  
 

iskolaigazgató (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, 2012. október 15-től - 2017. július 31-ig-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1.  

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 rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

�         Főiskolai, v. egyetemi végzettségű pedagógus,  
�         pedagógus munkakörben eltöltött - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  
�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
�         közoktatási vezetői szakvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen előélet 

igazolása  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



�         Vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói 
stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, szakmai önéletrajz, 
szakmai gyakorlat igazolása, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat 3. személy 
betekintéséhez. A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban, (1 pld-t 
nem kell összefűzni), valamint 1 pld-t CD-n kell benyújtani  

A beosztás betölthetőségének időpontja:  

A beosztás legkorábban 2012. október 15 napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: KSZK honlapján történő megjelenéstől számított 30 
nap.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csizmaziáné Horváth Marianna nyújt, 
a 215-1077/232 -os 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: …./2012/XXV, 
valamint a munkakör megnevezését: pedagógus munkakörre épülő iskolaigazgatói 
megbízása.  

�         Személyesen: Temesiné Apollónia Aranka Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
Irodavezető részére, Budapest, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a 
Képviselőtestület dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 14.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         Oktatási és Kulturális közlöny – 2012. július 19-26. között 
�         Önkormányzat honlapján – 2012. július 19-26. között 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon 
szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2012. július 19-26. között 

  
 

 


