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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 T. Képviselő-testület a 2014. június 5-ei ülésén, a 163/2014. (VI.05.) számú határozatával 

úgy döntött, hogy az eredményes pályázat alapján Zsoldos Andrásné 2014. augusztus 1. 

napjától 2019. július 31. napjáig tartó, 5 éves határozott időtartamra megbízza a Csicsergő 

Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Csicsergő Óvoda óvodavezetője, Zsoldos 

Andrásné a 2015. március 23. napján kelt levelével tájékoztatta Polgármester urat, hogy a 

2019. július 31. napjáig tartó magasabb vezetői, óvodavezetői megbízásáról 2015. május 1. 

napjával lemond. 

Polgármester úrhoz intézett levelében a vezetői megbízásról való lemondást azzal indokolta, 

hogy a nyugdíjkorhatár eléréséig hátralevő időszakban elsősorban óvodapedagógusi 

feladatokkal szeretne foglalkozni, és a megszerzett pedagógusi gyakorlatát a gyermekek 

között, csoportban kívánja kamatoztatni. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. § 

(4) bekezdése értelmében a magasabb vezető és a vezető a vezetői beosztásáról írásban 

lemondhat. A lemondási idő két hónap. 

 

A fentiekben idézett jogszabályi rendelkezés értelmében Zsoldos Andrásné magasabb vezetői, 

óvodavezetői beosztás ellátására vonatkozó megbízatása – a 2015. május 1. napjával történő 

lemondás következtében – 2015. június 30. napjával megszűnik. 

 

A Kjt. 23. § (6) bekezdése értelmében a lemondás, a megbízás visszavonása, valamint a 

megbízás határozott idejének letelte után a közalkalmazottat a kinevezése szerinti 

munkakörben kell továbbfoglalkoztatni. 

Tehát Zsoldos Andrásnét 2015. július 1. napjától a Csicsergő Óvodában óvodapedagógus 

munkakörben kell továbbfoglalkoztatni. 

 

A pedagógus előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 16. § (1) bekezdése értelmében a 

magasabb vezetői megbízás megszűnését megelőzően legalább tíz évig intézményvezetői 

megbízással rendelkező pedagógus „címzetes igazgatói” címben és pótlékban részesül, 

amennyiben intézményvezetői megbízásának lejártát vagy megszűnését követően továbbra is 

a korábban általa vezetett intézményben marad. A pótlék mértéke a volt intézményvezető 

korábbi vezetői pótlékának huszonöt százaléka. 

Tekintettel arra, hogy Zsoldos Andrásné a fentiekben részletezett jogszabályi előírásnak 

megfelel így 2015. július 1. napjától jogosult a „címzetes igazgatói” cím használatára, a 

rendeletben meghatározott pótlékra. 

 

A Korm. rend. 24. § (1) bekezdése értelmében, ha az intézményvezetői feladatok ellátására 

kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem 

kapott megbízást, vagy ha az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a 

megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével 

kapcsolatos feladatok ellátására –nyilvános pályázat kiírása nélkül- vezetői beosztás 

ellátására szóló megbízás adható megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A 

köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása 

nélkül, e bekezdésben foglaltak szerint, legfeljebb egy évig láthatók el, a 22. § (2) 



bekezdésében meghatározottak figyelembevételével. E rendelkezések alkalmazásában 

megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltétel. 

 

A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételeit a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. §-a határozza meg. 

A 67. § (1) bekezdése értelmében nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 

megbízás feltétele: 

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges –a 3. 

mellékletben felsorolt- felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában 

mesterfokozat, 

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, 

teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben 

történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 

A Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézményben –függetlenül 

attól, hogy szervezetileg önálló intézményként vagy intézményegységként, illetve 

tagintézményként működik- biztosítani kell, hogy az alatt az időszak alatt, amelyben a 

gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak, a vezetői feladatok ellátása ne maradjon 

ellátatlanul, ennek érdekében: 

a) a nevelési-oktatási intézmény vezetője és helyettesei közül legalább egyiküknek, vagy 

b.) ha a nevelési-oktatási intézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a 

vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé a vezetői feladatok a) 

pont szerinti ellátását, a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott helyettesítési rendben kijelölt közalkalmazottnak 

a nevelési-oktatási intézményben kell tartózkodnia, aki ekként felel a nevelési-oktatási 

intézmény biztonságos működéséért. 

 

Figyelemmel arra, hogy a Csicsergő Óvodában az SZMSZ szerinti helyettes rendelkezik az 

Nkt. 67. §-ában meghatározott pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettséggel, így a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működése az SZMSZ 

szerinti helyettes útján biztosítható az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott 

óvodavezető megbízásáig. 

 

A pályázati kiírás tervezetét mellékelem, azok megfelelnek a Kjt., az Nkt., valamint a Korm. 

rendelet vonatkozó rendelkezéseinek. 

 

A Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatinak ellátására vonatkozó pályázat a jelen képviselő-

testületi ülésen megszülető döntést követően az alábbiak szerint bonyolítható le: 

 

- Oktatási és Kulturális Közlönyben történő megjelenés: várhatóan 2015. június eleje-

közepe (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 a jogszabály által 

előírt fórumokon történő véleményeztetés: 30 nap 

- ESZSB ülés: 2015. augusztus vége, szeptember eleje-közepe 

- Képviselő-testületi döntés: 2015. szeptemberi képviselő-testületi ülés 

 



A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői megbízásra pályázat esetén a 

pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a 

betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottságnak meg kell 

hallgatni. 

 

A Csicsergő Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálására a szakértői bizottság összetételét az 

alábbiak szerint javaslom meghatározni: 

 

Kakuja Klára   óvodai tanügyigazgatás és intézményértékelési szakértő, 

Farkasné Egyed Zsuzsanna óvodai tanügyigazgatás, szervezet és minőségfejlesztés, 

Pósch Mária   óvodai tanügyigazgatás, pedagógiai értékelés. 

 

A szakértők bruttó 20.000,- Ft/fő/benyújtott pályázatok megbízási díj ellenében látnák el a 

szakértői feladatot. 

 

 

Budapest, 2015. április 13. 

 

 

Zombory Miklós s.k. 

alpolgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

tudomásul veszi Zsoldos Andrásné, a Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb 

vezetői, óvodavezetői megbízásáról, 2015. május 1. napjával történő lemondását. 

Továbbá tudomásul veszi, hogy a magasabb vezetői megbízásról történő lemondással 

Zsoldos Andrásné magasabb vezetői, óvodavezetői megbízatása 2015. június 30. napjával 

megszűnik. Felkéri a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról történő 

lemondással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2015. április 23. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

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

tudomásul veszi, hogy a Csicsergő Óvoda biztonságos működése (óvodavezetői 

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

eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig. 

Határidő: 2015. április 23. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

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

dönt, hogy a Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői 

pályázatot a …/2015. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja. 

Határidő: 2015. május 08. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

 



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

Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásra benyújtandó pályázatokat értékelő 

szakmai bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 

Kakuja Klára   óvodai tanügyigazgatás és intézményértékelési szakértő, 

Farkasné Egyed Zsuzsanna óvodai tanügyigazgatás, szervezet és minőségfejlesztés, 

Pósch Mária   óvodai tanügyigazgatás, pedagógiai értékelés. 

Határidő: az óvodavezetői pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

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

szakértői bizottság tagjainak megbízási díját bruttó 20.000,- Ft/fő/benyújtott pályázatok 

összegben határozza meg. 

 Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról 

gondoskodjon a 3142. „pedagógiai feladatok” költségvetési sor terhére. 

Határidő: az óvodavezetői pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

  



Az előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                             

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

pályázatot hirdet 

Csicsergő  

Óvoda 

óvodapedagógus munkakörre épülő óvodavezető (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, 2015. október 1-jétől 2020. július 31-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 38.  

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, jogszabály által előírt 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: 

         Főiskola, óvodapedagógus,  

         óvodapedagógus munkakörben eltöltött - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

ennek igazolását csatolni szükséges 

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

   pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség: 

közoktatási vezetői vagy vezető óvodapedagógus szakvizsga, óvodapedagógus 

menedzser szakvizsga, tanügy igazgatási szakértő szakvizsga, 

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet  



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 pályázó hozzájáruló 

nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen 

tárgyalja. A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban,(1pld-t nem 

kell összefűzni), valamint 1 pld-t CD-n kell benyújtani.  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban október 1. 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  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: 17599/2015/XXV, 

valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus, óvodavezetői megbízással.  

         Személyesen: Apollónia Aranka Polgármesteri és Jegyzői Kabinet irodavezető, 

Budapest, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.   

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselő-

testület dönt.  

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2015. szeptemberi képviselő-testületi ülés 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Oktatási és Kulturális Közlöny  

         Önkormányzat honlapján –  KSZK-n megjelenéssel egyidőben 

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

szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  

A fenti pályázati tartalommal egyetértek és egyúttal kérem a pályázat megjelentetését a 

KSZK-n, valamint a honlapon.  

 

 

Budapest, 2015. április 13. 



 

        

        dr. Bácskai János 

            polgármester 

 


