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Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 
Tisztelt Képviselő-testület 

 
A T. Képviselő-testület a Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátására 
vonatkozó, 52/2012. (II.16.) számú határozat alapján kiírt, május 2-ai beadási határidejű 
iskolaigazgatói pályázatot a 245/2012. (VI.07.) számú határozatával bírálta el.  
A 245/2012. (VI.07.) számú döntés értelmében a Kosztolányi Dezső Általános Iskola 
igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánította és az 
iskolaigazgatói feladatok ellátására a magasabb vezetői pályázatot ismételten kiírta. 
 
A Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői) megbízására vonatkozó 
–megismételt- pályázati felhívás a Képviselő-testület a fent hivatkozott határozatának 
megfelelő tartalommal 2012. július 24-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) 
honlapján pedig 2012. július 28-án.  
 
A pályázat beadási határideje 2012. augusztus 27. napja volt, mely határnapig Czeglédy 
Beatrix, Csenki József és Sajóhelyi Gábor nyújtotta be pályázatát, a Kosztolányi Dezső 
Általános Iskola iskolaigazgatói feladatainak ellátására. Czeglédi Beatrix a 2012. augusztus 
30-án kelt levelében jelezte, hogy a Kosztolányi Dezső Általános iskola igazgatói 
feladatainak ellátására vonatkozó pályázatát visszavonja. 
 
A hatályos jogszabályi rendelkezések 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.  
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az általa létrehozott szakértői bizottság 2012. 
szeptember 24-én, a nevelőtestület pedig 2012. szeptember 25-én Csenki Józsefet és 
Sajóhelyi Gábort meghallgatta.  
 
A Humán Ügyek Bizottsága a 2012. október 03-án tartandó ülésén hallgatja meg a 
pályázókat, melynek eredményéről illetve a szakértői bizottság álláspontjáról a Bizottság 
elnöke a pályázók személyes meghallgatását megelőzően tájékoztatja a T. Képviselő-
testületet. 
 
A hatályos vonatkozó jogszabályokban meghatározott testületek, és a szakértői bizottság, 
valamint a HÜB véleményét összefoglaló táblázat a képviselő-testületi ülésen kerül 
kiosztásra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eljuttatott pályázatok, és a mellékelt 
táblázatban szereplő információk megismerése, valamint a pályázó személyes meghallgatása 
után döntsenek a magasabb vezetői megbízásról. 
 
 
Budapest, 2012. október 01. 
 
 
 

Formanek Gyula s.k. 
alpolgármester 



 
Határozati javaslat: 
 
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. október 04. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az eredményes pályázat alapján ……………… a Kosztolányi Dezső 
Általános Iskolánál közalkalmazotti jogviszonyt létesít 2012. október 15. napjától, 
valamint 2012. október 15-től 2017. július 31-éig, 5 éves határozott időtartamra megbízza 
az Iskola magasabb vezetői, iskolaigazgatói feladatainak ellátásával. 

Határidő: 2012. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 
3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

Határidő: 2012. október 04. 
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. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 


