Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete
a Címzetes igazgatói cím adományozásának rendjéről szóló
5/2005. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
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.
1. §
A Címzetes igazgatói cím adományozásának rendjéről szóló 5/2005. (I. 26.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. §
(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. §

A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. §

(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.”
3. §

Ez a rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba.
Budaörs, 2014. szeptember 24.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Dr. Bocsi István
jegyző
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A 29/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2014. szeptember 29.-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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