
BUDApEST n6vAnos xvt. xBRUlpr oNxonrraANvzar
POLGARMESTERE

Trirgr: A Budapest XVI. Kertileti Herman Ott6
Altulenos Iskola intezm6nyvezettii
itll lspitly iuatinak vd I em6ny ez6se

Tisztelt K6pvisel6-tcstiilet!

A Budapest Foviiros XVI. kertileti onkormrinyzat SZMSZ-e lehet<iseget ad siirgossdgi

inditvany el6terjesadsdre.
A csatolt t6rgyban megjelcilt el6terjeszt6s K6pviselo-testiilet el6 vitel6t sfirg6ssdggel kdrem,

tekintettel a 30 napos v6laszad6si hatiirid<jre, valamint arra, hogy az Eszak-Pesti Tankertileti

Kdzpont vdlemdnynyilvdnitdsra felk6ro levele 2017 . riprilis 6. napj6n 6rkezett.

Kdrem a Tisaelt Kdpvisel6-testtiletet, hogy a siirgoss6gi inditviny napirendre venni

sziveskedj6k!

[Iatirozati j avaslat: Budapest Fovriros XVI. Keriilet Onkorm lnyzattrnak K6pvisel6-

testtilete,,A Budapest XVI. Keriileti Herman Ott6 Altalanos

Iskola intdzmdnyvezetoi lllAspiiyizatinak vdlemdnyez6se"

trirgyriban benytjtott stirg<iss6gi indftviinyt .......... napirendi

pontkdnt targyalja.

(min6sitett sz6t6bbs6get ig6nyel az SzMSz 18. $ (2) bekezd6s l)

pontja alapjrin)

Budapest, 2017. 6prilis 6.

lk
Kovacs Pdter
polgiirmester

szkennelo
Beírt szöveg
68/2017



BUDAPEST F6VAROS XVI. KERTJLETI 6NKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Kiszillt o 2017. dprilis I2. napjdn tartond6 kdpviseli-restileti ldsre
Kdszitette: Erddsnd dr. Kocsis Helga Humdn Ugtosztdly vezetdje

T:irgr': A Budapest XVI. Keriileti Herman Ott6 Altalinos
Iskola intezm6nywezet6i rill6spdlyrizatdnak
v6[emdnyezdse
(Zdrt iil6s rendelhetd el a Miitv 46. $ (2)

bekezd6s b) pontja alapj6n)

Tisztelt K6pvisel6-testiiletl

A nemzeti k<izneveldsr6l sz6l6 2011. dvi CXC. tdrvdny (tov6bbiakban: Nkt.) 68. $ (l)
bekezd6se alapj iin:

,,A tankeriileti kdzpont altal fenntartotl kdmeveldsi intdzm6ny, ttibbcdhi int6zm6ny vezet6j6t

- az e tdrvdnyben foglalt szervezetek, k6zdss6gek, szem6lyek 6s a fenntart6 v6lem6ny6nek

kik6r6sdvel az okEtesdrt felel6s miniszter bizza meg 6t 6vre."

Az Nkt. 33. $ (4) bekezddse szerint a fenntart6 a ktimevel6si intdzm6ny vezetojdnek

megbiziis6val dsszefiiggo ddnt6s vagy vdlemdnydnek kialakitasa el6tt beszerzi - t<ibbek k<izritt

- a vagyonkezel6s6ben levo ingatlan tulajdonos iinkormiinyzatdnak vdlem6nydt.

Az Emberi Eroforrasok Minisztere pitlytnatot irt ki a Budapest XVI. Keriileti Herman ott6
Altut,inos Iskola int6zm6nyvezetoi (magasabb vezetoi) rilliisrira. (1. szrimri mell6ktet)

A kiiriisra egy palyitz6 jelentkezett: Kocsis T6th Mariann (Pitly|zatdl a 2. szAmt melldklet

tartalmazza.)

Az Eszak-Pesti Tankertileti Kdzpont v6lemdnynyilvdnit6sra felkdro leveldt a 3. szri.,rnri

mell6klet tartalmazza.

K6rem a Tisaelt K6pvisel6{estuletet, alkosson v6lem6rrya a piiyiuatr6lt

Hatr{rozati javaslat: Budapest Foviiros XVI. keriileti Onkormiinyzat K6pvisel6-testtilete
javasolja az Emberi Er6forrrisok Miniszter6nek' hogy bizza meg <it

6vre Kocsis T6th Mariannt a Budapest XVI. Keriileti Herman Ott6

Altat6nos Iskola int6zmdnyvezet6sdvel.

Felkdri a Polgiirmestert, hogy a javaslatot juttassa el az Emberi

Ertiforr6sok Minisaerdhez. 6s az Eszak-Pesti Tankertileti
K6zPonthoz.

Hat6rido: 2017. tiprilis 28.
Felelos: Koviics P6ter polgiirmester
(elfogadiisa egyszeni sz6ttibbsdget 6s g6pi titkos szavaz6st ig6nyel az

SZMSZ 17. $ (l) bekezd6se alapj6n)

P6ter
Budapest, 2017. dprilis 6

((,

polgfrmester
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Liittam

jegyzo

T6rgyaLlsra kijeltilt bizottsrig: Kiiznevel6si, Ifjts{g- 6s Gyermekv6delmi Bizotts69

o

Mell6klet:
1. sziimri: P6ly6zati kiirris
2. szimt: Erkezett p lybzat Kocsis T6th Mariann
3. sz6mri: Eszak-Pesti Tankeriileti K<izponthoz vdlem6nynyilvrinit6sra felkdr6 levele

1



Megtekint6s

,l ,O. m.,
l oldal, tisszesen: 2 oldal

lmberi Er6aorrisok Miniszteto

a "Kdzalkalmazottak jogelEs,16l sz6l6'' '199. 6vi XXXlll. t0rv6ny 20/A ' alapien
p6lyazatot hirdet

Budape31Xvl. Keriil€ti Hsrman 0$6 Altalino6 lskola

lnt6zm5nyvezet5 (magaearo vezet6)

beosztes eIet6sdra

A ktizalkalmazotti jogviszony id6tarlama:

hatdrozatlan idejU kdzalkalmazotti iogviszony

FoglalkaztatAs jellego:

feljes munkaid6

A vezgt6i megbizSr id6ta,t ma:

A vezet6imegbizrs hatArozott id6te, 2017.08. t 6-2022.08.1s-tl sz6l

A munkavdgz6a holyE:

Budapest, 1161 Budapest. Regele Jr.os utca 43-45-

A beosztjghoz t rtoz6, illetve a vezit6l megblzAssalii16 ldnyeges loladatok:

llletrn6ny dr iuttatesok:

@ F6iskola, /egyetemiszint0 vogzettseg es tanit6i ane ri sza kk6pzetts6g, a nemzeti k6znevel6srdl szd 6 2011. eviCXC
tv 98.S (8) bekezd€s6bBn foglaltakat figyelembe v6ve.,

@ pedag6gus .nunkakorben szerzett legalebb 5 6ves szakmai gyakorlat
o cse lekvokepessql
@ biintetlen el66let, 6s annak igazolasa, hogy nem 6ll a foglalkoztal6st6l valo eltiles hatalya alatt
@ megbizest az kaphqt, aki a munk6ltat6val kozalkalmazotti jogviszonyban 5ll, vagy a megbizassal egyidejrlleg

kdzalkalmazotti munkak6rbe kinevezheto
o pedeg6gus-szakvizsga keret6ben szerzett int6zmdnyvezelol szakk6pzetts6g

A pii ly6zat .692e k6nt benyijtand6 iratok, igazolasok;

A kdznevelesi intezmeny vezeGjenek fel€dala az intezm6ny Ezaksze(i 6s tdrvenyes mtlkodtetdse, a takarakos gazdalkodes, a

munk6ltal6i jogok gyakorlasa es d6flt6shozetal az int6zm6ny m0k6des6vel kapcsolatban minden olyan ogyben. amelyekel a

jogszabdly nem utal mas h.t6skorbe.

Az iltetm6ny mege[apitrsAra 6s a juttatesokE a "Kozalkalmazottak jog6lHsarol sz6l0" 1992. eva XXXlll. tdNeny, valamint a(z) a

nemzeti k6znevel6sr6t szold 2011. 6vi CXC. tdrveny, vala.nint a(z) pedag6gusok el6meneteli rendszerer6l 6s a kozalkalmazottak
jog6ltasar6t sz6l6 1992.6vi XXXlll. tOrv6oy kdznevet6si int6zmdnyekben l6r16n6 vegrehajtAs6r6l sz6l6 326/2013 (Vlll.30.) Korm.

rendetet rendelke26sel az l16nyad6k.

P6lydzati telt6telek:

@ az intdzmeny vezet6sere vonatkoz6 program, amely la.talmazza a szakmai helyzete(er.26sre epuld fejlesztesl
elkepzeEseket

@ az dllashely betdttesehez sziikseges vegzettseg, szakkepzettsgg, szakvizsga megl6t6l igazol6 okmanyok mesolala
@ a p6ly6zo legal6bb 5 6ves szakrrai gyakodatat igazold dokumentum (munk6ltat6i gazolds, munkakdr

megnevezesevel)

2017.02.28.

Bq.:rrt::e?e!

ntt

;{

https:/,&ozigallas. gov.hu/pages/j obviewer.aspx?ID:rjnf I okxc9



Megtekintis 2. oldal, 0sszesen: 2 oldal

A beosztd8 bel6lthot6s6g6nek id6pontja:

A beosztes bgkorabban 2017 augusztus 16. napie6l t5lthet6 be

A pily&at benytjE€anak hatirideje: 201 7 6pril s 1

A patyazati kiiEissal kapcsolatosan tovabbi informacidt Kovics Katalin tanker0leti lgazgat6 nyult, a 0&30526-5761 -os
telefonszamon.

A pllyiizatok bEnytliil3Snak m6dlai' @ Postai iton, a palyezatnak a Emberj Er6fonasok Mini6ztere cim6re tdrl6no rnegkoldes6vel (1165 Budapest,.J6kai
M6r utca 6. ). K6li0k a bor,tAkon feltunletni a pdlydzati adatbiizlsban szerer16 azonosi16 szdmot 2311PA17lEPfK
vatamint a beoszbs megnevez6s6ti Budapesl XVl. Keruleti Heman Otl6 Allal6nos lskola - lntezmenyvezetd

A pely&et .lbtrehslnak mddja, rendje:

A vebmenynyilv6n,t6sra jogosultak vebm6nyenek kikerese utan az oklat,s6rt felelos minirz ter ddnt.

A prlyezat GlblreHsanak hatAridqie: 2017. lolius'10.

A paly,zati kilr66 tovebbi k6ez6t6tolCnck holyo, ideie:

O Oktat6si6s Kulturalis Kdzldny
@ helyben szokesos m6don

A muok6ltai6val kapcsohtos egy6b Enyeges informdci6:

A o6lvazatot lresban. harom azonos szovegLl es mell6kleti perdilyban (6gy p6o3ny! nem kerunk osszetiTni) z6d.borit6kban

t6ir0( meokurdeni az Eszak Pesti Tankeru eti Kdzponr dFere /1165 Budaoest, Joka. Mo' ,r. 6.). A borll6kra irlak ra " PALYAZAT -
auiapestivt. feruteti Herman OttO Altal6nos lskola int62m6nyvezel6i b6osztes6ra "

A munk tat6v.l kapcsolatb.n tovabbi inform6ci6t a h(p:/kk.gov.hu/eszakpest honlapon szor€zhel.

A XoZIGALLAS publileuti idoponlia: 201 7. lebIue, 2E

A Dalvazer kliras kozzdtevoie a Kozszolg6lati Szernelyzetfejlesztesi Fdigazgatdsag (KSZF). A pelyazal kiir6s a munkeltat6 6ltal a

iSzi r""rer" ,,"gt otoott aiatotat tarta mazza, lgy annak tartalm6ert a pdlyrzatot kii16 szerv felel'

Vissza Nyomtalas

https ://kozigallas. gov.hu/pages4obviewer.aspx?ID:rjnfl okxc9 2017.02.28

@ 90 napn6l nem rggebbi hatdsagi bizonylwany a bontetlen eldebt iga2ous,ra, valamint annak igazoles6ra, hogy a
kozalkalmazott nem 5ll olyan toglalkoaat6st6l val6 eltittds hatelya alatt amely a kdzalkalmazoni jogvaszony l6lesit6sdt
nem teszi lehetove

@ szakmai 6n6letrajz
@ nyilauozat arr6l, hogy a pSlyez, hozzajatul a te'jes pdlyazafi anyag6nak sokszorositAsahoz, tov6bbit6sahoz (3.

szem6llyel kdzl6s)
@ nyilatkozat arr6l, hogy a pavdz6 hozz6iarul szemdlyes adatalnak paiydzattal dss2el0gg6 kezel6sehez
@ hienyp6tldsB a pdlyazat beadasi hat6ridej6t ktivetoen nincs lehet6seg




