Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A CÍMZETES IGAZGATÓI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁNAK
RENDJÉRŐL SZÓLÓ 1
a 33/2008. (V.23.), 51/2012. (XII.17.) és a 29/2014. (IX.29.)
önkormányzati rendeletek által módosított

5/2005. (I.26.) rendelete
egységes szerkezetbe foglalt szövege
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –
figyelemmel a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltakra – a címzetes igazgatói cím
adományozásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. 2
Általános rendelkezések
1. § 3
(1)

Címzetes óvodavezetői, címzetes igazgatói cím (a továbbiakban együtt:
címzetes igazgatói cím) adható annak, aki legalább két vezető cikluson –
legalább 10 éven – keresztül Budaörs Város Önkormányzata által fenntartott,
illetve működtetett köznevelési, továbbá kulturális (közművelődési)
intézményben intézményvezetői, illetve igazgatói vagy helyettesi tisztséget
töltött be, megbízása lejárt, illetve – a szakmai alkalmatlanság esetét kivéve –
megszűnt, és ezt követően továbbra is Budaörs Város Önkormányzata által
fenntartott, illetve működtetett köznevelési, továbbá kulturális (közművelődési)
intézményben dolgozik, amennyiben munkájával kivívta környezetének, a
szülők és gyermekek, illetve a közönség, a látogatók, valamint az intézmény
alkalmazotti közössége és a fenntartó megbecsülését, nagymértékben
hozzájárult az intézmény fejlődéséhez, eredményes működéséhez.

(2)

A címzetes igazgatói cím a nyugdíjba vonulását követően is megilleti a cím
viselésére jogosult vezetőt.
2. § 4
A címzetes igazgatói cím birtokosát megillető juttatások és jogosultságok
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A 33/2008. (V.23.) rendelet 1.§-a által módosítva. Hatályos 2008. május 23-tól.
A 33/2008. (V.23.) rendelet 2.§-a által módosítva. Hatályos 2008. május 23-tól.
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A 28/2014. (IX.29.) rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2014. október elsejétől.
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A 33/2008. (V.23.) rendelet 4.§-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2008. május 23-tól.
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3. § 5
(1)

A címzetes igazgatói cím birtokosát mind a fenntartott, mind a működtetett
intézmény magasabb vezetője esetén megilleti a címzetes igazgatói cím
viselése.

(2)

Óvodai intézmény címzetes vezetőjét a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Kormányrendelet 16. § (1) bekezdése szerinti pótlék illeti meg, amíg
közalkalmazotti jogviszonya az intézménynél fennáll.

(3)

Kulturális (közművelődési) intézmény volt igazgatóját vagy helyettesét a cím
mellett címzetes igazgatói pótlék illeti meg, amíg közalkalmazotti jogviszonya az
intézménynél fennáll. A pótlék mértéke a pótlékalap 50 %-a.

(4)

A címzetes igazgatói cím mellé díszoklevél jár.
A címzetes igazgatói címmel járó kötelezettségek
4. §

(1) 6 „A címzetes igazgató cím birtokosát Budaörsi Város Önkormányzat szervei
jogosultak külön juttatás nélkül szakértői, szaktanácsadói tevékenységre felkérni a
közoktatási, illetve kulturális (közművelődési) intézményeket érintő kérdésekben (pl.:
városi közoktatási koncepció, intézményi pedagógiai- ill. nevelési programok
véleményezése, vezetői pályázatok elbírálása, stb.).
(2) 7 A címzetes igazgatói cím birtokosa köteles szaktudását, tapasztalatait a
közoktatási, illetve kulturális (közművelődési) intézmény javára fordítani, példamutató
magatartásával segíteni az intézményt céljainak megvalósításában.
A címzetes igazgatói cím adományozásának rendje
5. §
(1)

A címzetes igazgatói cím odaítélésére írásban, indokolással ellátva javaslatot
tehetnek a polgármester és a Képviselő-testület tagjai.

(2)

A javaslatot a vezetői megbízás megszűnésével egy időben kell Budaörs Város
Polgármesteréhez benyújtani.
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A 29/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2014. október elsejétől.
A 33/2008. (V.23.) rendelet 6.§-a által módosítva. Hatályos 2008. május 23-tól.
7
A 33/2008. (V.23.) rendelet 6.§-a által módosítva. Hatályos 2008. május 23-tól.
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(3)
(4)
(5)
(6)

A címzetes igazgatói cím odaítélését megelőző eljárás lefolytatása a
Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (a továbbiakban: KMISB) 8
hatásköre.
A KMISB 9 az (1) bekezdésben meghatározottak írásbeli javaslatait véleményezi
és alakítja ki javaslatát, amelyet a Képviselő-testület elé terjeszt.
A címzetes igazgatói címmel járó oklevelet ünnepi Képviselő-testületi ülésen
adja át a polgármester.
A nemzetiségi oktatást, nevelést folytató intézmény vezetőjének esetében az
illetékes nemzetiségi kisebbségi önkormányzat testületének véleményét is ki
kell kérni.

A címzetes igazgatói cím visszavonása
6. §
(1) 10 Abban az esetben, ha a cím birtokosa életvitelével, magatartásával a cím
viselésére méltatlanná válik, a közoktatási, illetve kulturális (közművelődési)
intézmény közalkalmazotti közösségének, a fenntartó vagy a javaslattevő
indítványára a címet vissza lehet vonni.
(2)

A visszavonási eljárás az adományozás eljárásával azonos.
Egyéb rendelkezések
7. §

(1) 11 A címzetes igazgatói cím költségeit a Képviselő-testület minden évben
költségvetési rendeletében az érintett intézmény költségvetésében biztosítja.
(2) 12
8. §
A címzetes igazgatói címmel járó kedvezmények a vezetői megbízás megszűnését
követő naptári naptól, visszamenőleg megilletik a cím adományozottját függetlenül
attól, hogy mikor adományozzák számára a címzetes igazgatói címet.
Záró rendelkezések

8

Az 51/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 4. §-a által módosítva. Hatályos 2013. január elsejétől.
Az 51/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 4. §-a által módosítva. Hatályos 2013. január elsejétől.
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A 33/2008. (V.23.) rendelet 7.§-a által módosítva. Hatályos 2008. május 23-tól.
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A 33/2008. (V.23.) rendelet 8.§-a által módosítva. Hatályos 2008. május 23-tól.
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A 33/2008. (V.23.) rendelet 8.§-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2008. május 23-tól.
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9. §
(1)

Ez a rendelet 2005. február 1-jén lép hatályba.

(2)

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a címzetes igazgatói cím alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló 16/2003. (IV. 18.) ÖKT számú rendelet
hatályát veszti.

Budaörs, 2005. január 21.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző

Az 5/2005.(I.26.) ÖKT. rendelet 2005. január 26-án a Polgármesteri Hivatal
(Budaörs, Komáromi u. 16. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre
került.

Erdős Károlyné
irodavezető
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