
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 179/2015. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. szeptember 10-ei ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására 

beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének 
meghatározására 

 

Előterjesztő:    Zombory Miklós, alpolgármester 
 
Készítette:    Apollónia Aranka, irodavezető 
    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:  ESZSB 2015. 09. 09. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  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 2015. június 18-ai ülésén, 236/2015. (VI.18.) számú határozatának 

3. pontjával úgy döntött, hogy a Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására 

pályázatot ír ki. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 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 Csudafa Óvoda óvodavezetői 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. 

 

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2015. szeptember 01. 

 

 

Zombory Miklós s.k. 

alpolgármester 

Határozati javaslat: 

 

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

Csudafa Óvoda intézményvezetői 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: 2015. szeptember 10. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 



2.) 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. „Humánszolgáltatási feladatok” költségvetési sor terhére. 

Határidő: az óvodavezetői pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

 


