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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI Ö~KORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE f 

l 
JEGYZŐKÖNYV 

\. 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
október l-jén megtartott rendkívüli ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontj a: l O óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester 
Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Farkas Gábor, dr. Fejér Tibor, Marksteinné Molnár 
Julianna, Mihalik András, Révész Máriusz, Somlyódy Csaba, Szabóné Gerzson Sarolta, Tóth 
Balázs, V ar ga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Dr. Pap Sándor alpolgármester 
Élő Norbert 
Gál Judit 
Mácsik András 

Távolmaradás oka 
szabadság 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 

Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Polgármesteri Kabinet 
Jogi Csoport 
Jegyzői Iroda 
Humán Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
F őépítészi Csoport 

Meghívottak: 
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Horváthné dr. T ó th Enikő 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
Ehrenberger Krisztina 
Pándiné Csernák Margit 
Mozsár Ágnes 

Kárpáti Beatrix 
Rappi G~tbriella 
Palotai Melinda 
Büki Péter 
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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és a rendkivüli ülést megnyilja. A jelenléti iv alapján 
megállapilja, hogy a képviselő-testületi tagok közül 14 fő tnegjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Kéri, mindenki jelentkezzen be a szavazógépbe. Kéri a Képviselő-testület tagjait, 
szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el: [464/2013. (X 1.)] 

l. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt 
pályázat (588. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt 

pályázat 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Büki Péter urat, aki pályázott a Humánszolgáltató Központ vezetői 
álláshelyére. Kérdezi Büki urat, kéri-e zárt ülés tartását? 

Büki Péter: Nem kéri zárt ülés tartását. 

Elnök: A nyári testületi ülések egyikén foglalkozott a Képviselő-testület a Bárka kérdésével, 
akkor írta ki a Képviselő-testület a pályázatot, amelynek az elbírálási szakaszához érkeztek. A 
Képviselő-testület egy Előkészítő Bizottságat hozott létre, és a bizottság megfogalmazta a 
javaslatát, amely arról szól, hogy a jelenleg futó pályázati eljárást a Képviselő-testület 
nyilvánítsa eredménytelennek, és írjanak ki új pályázatot A rendkívüli képviselő-testületi ülés 
összehívását az indokolta, ha ez a döntés megszületik, akkor minél több idő álljon 
rendelkezésre a pályázat lebonyolításához, hogy ebben az évben még a megfelelő döntést meg 
lehessen hozni. 

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy mi alapján tud dönteni a Képviselő-testület? Szeretné látni az 
Előkészítő Bizottság üléséről készített jegyzőkönyvet. Nem tudja, hogy a megválasztott 
Előkészítő Bizottság tagjai közül ki volt jelen. Hívtak-e szakértőt? Ez a szakértő milyen 
szaktudással rendelkezik? Egy összevont intézmény élére kell a Képviselő-testületnek vezetőt 
találni, akinek mind az egészségügyi területhez, mind a szociális területhez értenie kellene. 
Kétségesnek látja, ha kiírnak egy új pályázatot, a pályázók mi alapján fognak pályázni. Nincs 
az Önkormányzatnak egészségügyi koncepciója, kérdéses, hogy van-e szociális koncepció. 
Egy pályázó honnan tudja meg a Képviselő-testület elképzeléseit arról, hogy Kőbányán 
ezeket a területeket milyen irányba akarják vinni? 
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Mi alapján fognak dönteni, ha a Képviselő-testületnek nincs világos elképzelése? Véleménye 
szerint ilyen anyagok mentén lehetne egy intézményvezetői álláshelyet megpályáztatni. 

Elnök: Az Előkészítő Bizottság üléséről készített jegyzőkönyv nem került megküldésre, 
mindjárt pótolják a Hivatal munkatársai. A jegyzőkönyvből kiderül, hogy szakértő bevonására 
sor került. Az Előkészítő Bizottság tagjait a Képviselő-testület jelölte ki még júniusban, 
elégséges létszámban részt vettek a meghallgatáson, hogy a döntést meg tudják hozni. Vezetői 
álláshelynél, amikor pályáztatnak, mindig a pályázóval szemben támasztott komoly 
követelmény, hogy azt a vezetési programot, amely mentén vezetné azt az intézményt, amely 
élére pályázik, meg kell fogalmaznia, ez minden esetben így történik. 

Weeber Tibor: Felhívja a figyelmet, hogy az Önkormányzatnak van egészsegugyi 
koncepciója, csak egészségügyi terve nincs. Stratégiai tervet kértek, amit lehet, hogy Tóth 
Balázs képviselő úr jónak tart, ha elolvassa, akkor lehet, hogy megváltozik a véleménye. Az 
egy olyan elméleti munka, ami gyakorlatilag használhatatlan. Azt várták, hogy mit 
szeretnének a jövőben, nem is tehették meg, hogy ezt az anyagot elfogadják. Felhívja a 
figyeimét Képviselő úrnak, hogy szociális stratégiája van a kerületnek, kéri, olvassa el, és 
egészségügyi térképük is van. Azt is tudják, hogy mit szeretnének csinálni, azt szeretnék, ha a 
szakma röviden leírná, hogy milyen stratégiai lépések következnek. Ilyen összevont 
intézmény több is van az országban, nyilván meg lehet nézni, hogyan működik a többi, sok 
tapasztalatot le lehet szűrni. Az sem titok, hogy ötleteket is várnak. Egy vezető feladata lehet, 
hogy olyan ötletekkel áll elő, mert szociális szakember, ami ezt az ügyet előmozdítja. Az, 
hogy egészségügyi terület is jut hozzá, nyilván egy vezetőnek sem kell minden részterülethez 
érteni, az az elvárás, hogy olyan emberekkel vegye körbe magát, akiknek a szaktudása lefedi 
az egész területet, és a vezető legyen képes koordinálni a munkát. V él eménye szerint a 
Képviselő-testület igenis képes dönteni a mai ülésen. 

Tóth Balázs: Kéri Weeber urat, küldje meg részére az egészségügyi koncepciót. Az érdekli, 
hogy a szakértő milyen szemszögből ítélte meg a pályázatot Az előterjesztésből az sem derül 
ki, hogy a pályázó milyen indokkal lépett vissza. A négy pályázó közül kettőnek a pályázata 
nem volt megfelelő, egy pályázó pedig visszalépett 

Dr. Szabó Krisztián: Két pályázó a pályázatát olyan mértékű hiányosságokkal nyújtotta be, 
hogy azok érvénytelensége egyértelműen megállapítható volt. Az önéletrajzon kívül a 
pályázati kiírásban meghatározott kötelező elemet nem tartalmazott a pályázat, ezért nem is 
került az Előkészítő Bizottság elé ez a két pályázat. Az az egy fő, aki visszavonta a pályázatát, 
nem kívánt részt venni a pályázati eljárásban, nyilvánvalóan ez a pályázó döntése. A 
Szakértőasszony sem rendelkezett a leendő intézmény minden ágazatára vonatkozó 
szakértelemmel, aszociális és gyermekjóléti területről rendelkezik szakértői jogosultsággal. 

Tóth Balázs: Nem tudja, hogy mikorra várható az egészségügyi koncepció elfogadása, 
javasolja, hogy a koncepció elfogadásáig a jelenlegi intézményvezetőt nevezzék ki, konkrét 
elvárásokkal az irányokat illetően. Az intézményi struktúrát az új vezető majd meghatározza, 
de a területeket érintő fő koncepciós irányok megszabásával tudják majd kiírni ezeket a 
pályázatokat. 
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Elnök: Kéri Tóth Balázs képviselő urat, fogalmazza meg pontosan a módosító javaslatát. 

Tóth Balázs szóbeli módosító javaslata: 
Az előerjesztés l. mellékletét képező határozattervezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
"2. A Képviselő-testület egy átfogó szociális és egészségügyi koncepció kidolgozását 
követően ír ki pályázatot a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetői teendőinek 
ellátására" (588/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja az 588/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásta nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak Tóth Balázs képviselő úr 
588/l számú módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete l igen, 7 
ellenszavazattal, 6 tartózkodással nem fogadja el az 588/1. módosító javaslatot. [46512013. 
(X 1.)] 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az eredeti határozati j avaslatra. 

466/2013. (X. 1.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt 
pályázatról 
(12 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
összeolvadásáról szóló 336/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat alapján a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. 
2. A Képviselő-testület legfeljebb öt év határozott időre újabb pályázatot ír ki a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetői teendőinek ellátására az l. melléklet szerinti 
tartalommal. A pályázati kiírás a Szociális Közlönyben, a Közigazgatási Állásportálon és a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapjánjelenik meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 

l. melléklet a 466/2013. (X 1.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (ll 04 Budapest, Mádi u. 86.) 
intézményvezetői (magasabb vezető) 

álláshelyének betöltésére 
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A közszolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. január l-jétől2018. december 31-éig szól. 

Munkavégzés helye: 
ll 04 Budapest, Mádi u. 86. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 
gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében, 
képviseli az intézményt, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, szabályzat nem utal más hatáskörbe. 
Az intézmény vezetője felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, felel továbbá a 
rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és 
ellátásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésért, a 
munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és az intézmény által bíztosított szolgáltatásokat 
igénybe vevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakmai etika normáinak betartásáért 
és betartatásáért. 

Az intézmény tevékenységi köre: 
Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti ellátása, szociális 
alapszolgáltatások biztosítása idősek részére (étkeztetés, házi segítségnyú j tás, idősek nappali 
ellátása), és egészségügyi alapellátás. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók 

Pályázati feltételek: 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 112000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében 
meghatározott felsőfokú végzettség vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú 
melléklet l. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség, 
legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem vagy a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat, 
vezetői gyakorlat, 
büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
szociális szakvizsga, 
egyéb szakirányú felsőfokú képesítés, 
helyismeret, 
számítógép felhasználói szintű ismerete, 
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idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
a személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes 
szakmai önéletrajz, 
a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata, 
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fej lesztési elképzelésekkel, 
90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy: 
a) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez hozzájárul, 
b) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 
évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot 
tesz, 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. 
§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 
d) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) 
bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés 
meghozatala során. 

A munkakör betölthetőségének időpontj a: 
A munkakör legkorábban: 2014. január l. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. november 5. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ehrenberger Krisztina irodavezető 
nyújt a 06-1-43-38-331-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton az elu·enberger krisztina@kobanya.hu címen, postai úton vagy 
személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján 
kell benyújtani (1102 Budapest, Szent László tér 29. fsz. 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/68/2513/20 13/XXII, valamint a 
munkakör megnevezését: "intézményvezető". 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az intézményvezető kinevezéséről - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 1/A. § (9)-(12) 
bekezdésében foglaltak figyelembevételével- a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülés 
napja. (Tervezett ideje: 2013. november 21.) 
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.kobanya.hu 
Szociális Közlöny 
www.kozigallas.gov.hu publikálás időpontja 2013. október 6. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására az 
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. Bejelenti, hogy a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 2013. 
október 17 -én (csütörtökön) lesz 9 órai kezdettel. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 10.25 óra. 

K.m.f. 



8 

A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2013. október l-jén megtartott 
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