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Képviselő-testület 2019. június 20-i ülésére
Tárgy: Javaslat az Egyesített Óvoda intézményvezetői munkakörébe történő kinevezésre
Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik. Ugyane § (2) bekezdés b)
pontja szerint az érintett kérésére a képviselő-testület zárt ülést tart.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 44/2019. (III.28.) határozatában az Egyesített Óvoda intézményvezetői
álláshelyének pályáztatásáról döntött. A pályázati felhívás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelően
megjelent
a
www.kozigallas.hu,
valamint
a
www.budafokteteny.hu portálokon, a pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2019. május
16. volt. Határidőben két pályázat érkezett. A fenti határozattal kijelölt Előkészítő Bizottság
megállapította, hogy az egyik pályázó nem rendelkezik intézményvezetői szakképesítéssel, ami
pályázati feltétel volt és a megbízásnak a nemzeti köznevelési törvény által megkívánt feltétele
is. Ezért az Előkészítő Bizottság úgy döntött, hogy a kinevezés törvényes feltételeivel nem
rendelkező pályázó meghallgatását mellőzi.
Az érvényes pályázatot benyújtó Malaczkovné Orbán Juditot az Előkészítő Bizottság 2019.
május 28-án hallgatta meg, amelyről a személyes adattartalma okán zártan kezelendő, kizárólag
a képviselői rendszerre feltöltött emlékeztető készült. Az Előkészítő Bizottság a jogszabályi
előírások és a pályázati felhívásban foglaltak figyelembevételével Malaczkovné Orbán Judit
pályázatát, végzettségét megfelelőnek találta, ezért egyhangú döntéssel javasolja magasabb
vezetői megbízását.
Az Egyesített Óvoda nevelőtestülete és alkalmazotti közössége 2019. június 11-én tartott
véleménynyilvánító értekezleten szavazott Malaczkovné Orbán Judit vezetési programjáról,
illetve magasabb vezetői megbízatásának támogatásáról. A pályázó mindkét véleményező
fórumon többségi támogatást kapott, mindemellett a további véleményező szervezetek
(szakmai munkaközösség, szülői szervezet) is támogatandónak ítélték megbízását.
A teljes pályázati és véleményezési anyag a Humánszolgáltatási Irodán érhető el.
A fentiek alapján javaslatot teszek a T. Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslat
elfogadásával döntsön Malaczkovné Orbán Judit intézményvezetői megbízásáról.
I. Határozati javaslat:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1. Malaczkovné Orbán Juditot óvodapedagógus munkakörbe határozatlan időre kinevezi,
egyidejűleg magasabb vezetői feladatok ellátásával a XXII. kerületi Egyesített Óvoda
intézményvezetőjének bízza meg 5 év időtartamra, 2019. augusztus 1-jétől 2024. július

31-éig. Havi illetményét - a vonatkozó jogszabályok szerinti illetményelemeken túl akként állapítja meg, hogy az intézményvezetői pótlék a mindenkor irányadó
illetményalap százalékában a pótlék felső határa, valamint a megbízás időtartamára
40.000 Ft/hó összegben keresetkiegészítést határoz meg.
2. felkéri a polgármestert az egyéb munkáltatói jogkörből eredő szükséges intézkedések
megtételére, egyidejűleg a vonatkozó munkajogi okmányok aláírására.
Határidő:
Felelős:
A határozat végrehajtását végzi:

a megbízás átadására: 2019. július 15.
polgármester
Humánszolgáltatási Iroda

A támogató döntéshez az Mötv. 50. §-a és 42. § 2. pontja alapján minősített szótöbbség
szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdés alapján nyílt szavazással történik.
Budapest, 2019. „……………………… „

Németh Zoltán
Az előterjesztés 1 mellékletet tartalmaz:
Jegyzőkönyv a pályázat előkészítését végző, 44/2019. (III.28.) határozattal kijelölt
Bizottság 2019. május 28-i üléséről – zártan kezelendő

Az előterjesztést készítette:
Humánszolgáltatási Iroda

Digitálisan aláírta: dr. Patócs Andrea
dr.
Patócs
Andrea
Dátum: 2019.06.13 12:19:14 +02'00'
........................................
..............................

irodavezető aláírása

aláírás dátuma

........................................
irodavezető aláírása

..............................
aláírás dátuma

........................................
ellenőrzést végzők aláírása

..............................
aláírás dátuma

dr. Répás Judit aljegyző

........................................
aláírás

..............................
aláírás dátuma

dr. Szántó János jegyző

........................................
aláírás

..............................
aláírás dátuma

Látta:
Közigazgatás-fejlesztési és
Szervezési Iroda:
Törvényességi felügyelet:
Jegyzői Kabinet

