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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kocsis Sándor Sportközpont 

intézményvezetői pályázatának elbírálásáról és új pályázat kiírásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvadásáról szóló 
73/2015. (III. 19.) KÖKT határozattal öt éves időtartamra szóló pályázatot írt ki a Kocsis 
Sándor Sportközpont magasabb vezetői teendőinek ellátására 2015. június l-jétől. A határozat 
az előterjesztés 2. melléklete. 

A pályázatokat 2015. április 24-ig lehetett benyújtani, négy pályázat érkezett. 

Adminisztrációs hiba folytán a személyügyi központ honlapján a pályázati felhívás nem jelent 
meg, amely az eljárás érvénytelenségét vonja maga után. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 
20/B. §-a szerint a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló meghízásra a 
megbízási jogkör gyakorlójának pályázatot kell kiímia. A munkáltató vezetője tekintetében 
nincs lehetőség a pályázat kiírásának mellőzésére. 
A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a 
továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni, továbbá a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján is meg kell jelentetni. A pályázat 
benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való 
elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a munkáltató vezetésére kiírt pályázat 
esetén harminc napnál- rövidebb nem lehet [Kjt. 20/A. §(4) bekezdése]. 

A sportintézmény-vezetők (magasabb vezető) kinevezésére vonatkozó feltételeket a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény testnevelés és sport területén 
történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 
szabályozza. A Vhr. 5. § (l) bekezdése szerint magasabb vezetői megbízás szakirányú 
felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazottnak adható. A Kjt. 23. § (3) 
bekezdése szerint magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő, határozott időre 
adható. 
A pályázó képesítési követelményeinek meghatározásakor a sport területén képesítéshez 
kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. 
(V. 18.) Kmm. rendelet előírásai az irányadók 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői munkakörre kiírt pályázatesetén a 
pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait 
érintőerr szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a 
helyi képviselőtestület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a 
pályázati határidő lejártát követő 



a) hatvan napon belül, vagy 
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. 

II. V égrehajtás feltétele 

A Képviselő-testület érvénytelennek nyilvánítja a a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai 
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvadásáról szóló 73/2015. (III. 19.) KÖKT 
határozat l O. pontjával öt éves időtartamra kiírt pályázatot a Kocsis Sándor Sportközpont 
magasabb vezetői teendőinek ellátására és új pályázatot ír ki. 

Az intézményvezetői pályázat javasolt szövegét a határozat l. melléklete tartalmazza. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015. április 27. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sz~sztián 
jegyző' ~ · 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. (IV.28.) határozata 

a Kocsis Sándor Sportközpont 
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról és új pályázat kiírásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői álláshelyére kiírt 
pályázati eljárás- eljárási hibamiatt- érvénytelen. 

2. A Képviselő-testület határozott időre, öt évre pályázatot ír ki a Kocsis Sándor 
Sportközpont (ll 07 Budapest, Bihari utca 23.) intézményvezetői (magasabb vezetői) 
teendőinek ellátására a határozat l. melléklete szerinti tartalommal. A pályázati 
felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 
oldalán és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján jelenik 
meg. A Képviselő-testület a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatban a pályázók meghallgatására és 
a pályázatok véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §(6) bekezdéseszerint bizottságat hoz létre, amelynek tagjává 
választja 

a) Almádi Krisztinát, 
b) Baloghné Stadler Irént, 
c) Bányai Tibor Pétert, 
d) Dr. Fejér Tibort, 
e) Gál Judi tot, 
f) Lakatos Béla Lajost, 
g) Mácsik Andrást, 
h) Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
i) Varga Istvánt, 
j) Vermes Zoltán Lászlót és 
k) Radványi Gábort. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

3 



l. melléklet a . ..12015. (IV 28.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. §-a alapján 

pályázatot hirdet 
a Kocsis Sándor Sportközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.) 

intézményvezetői (magasabb vezető) 
beosztás betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2015. június l-jétől 2020. május 31-éig szól. 

Munkavégzés helye: 
ll 07 Budapest, Bihari utca 23. 

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 hatáskörébe. 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 biztosított szolgáltatásokat 
igénybe vevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakmai etika normáinak betartásáért 
és betartatásáért, létesítményeinek eredményes és hatékony működtetéséért az alapító 
okiratban foglaltak szerint. Feladata a verseny-, fogyatékos- és diáksport támogatása, a 
szabadidősport tevékenységének szervezése és támogatása. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
a) felsőfokú szakirányú végzettség, 
b) hasonló munkakörben legalább öt év feletti szakmai gyakorlat, 
c) 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány, 
d) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
e) vezetési program bemutatása, 
j) büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
a) szakirányú továbbképzésben megszerzett további végzettség, 
b) pénzügyi vagy jogi ismeret, 
c) vezetői tapasztalat, 
d) számítógép felhasználói szintű ismerete, 
e) idegen nyelv ismerete, 
j) helyismeret 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
a) a személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes 

szakmai önéletrajz, 
b) a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata, 
c) az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelésekkel, 
d) 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
e) a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

ea) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

eb) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdés a) pontja szerinti határidőben 
vagyonnyilatkozatot tesz, 

ee) 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 pályázatot két példányban papíron és elektronikus formában is kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2015. június l. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. május 27. 
A pályázatoknak 2015. május 27-ig be kell érkezniük! 
A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit 
osztályvezető nyújt a 06-1-43-38-153-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton a kalman judit@kobanya.hu címen és postai úton vagy 
személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynál kell benyújtani 
(1102 Budapest, Szent László tér 29. fsz. 30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: ... /2015, valamint a munkakör megnevezését: 
"intézményvezető". 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményvezető kinevezéséről - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben foglaltak figyelembevételével- a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülés 
napJa. 
A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
www.kozigallas.gov.hu publikálás időpontja 2015. április" " 

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 megbízást, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

73/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 
összeolvadásáról 
(l 7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont (ll 05 Budapest, Ihász utca 24.) és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó 
Központ (ll 07 Budapest, Bihari utca 23.) intézményeket 2015. május 31. napjával 
összeolvadással megszünteti. Az összeolvadással megszüntetett költségvetési szervek 
jogutódjaként Kocsis Sándor Sportközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.) elnevezéssel 
2015. június l. napjával új költségvetési szervet alapít. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Sportközpont megszüntető okiratát az l. melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
3. A Képviselő-testület a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ megszüntető 
okiratát a 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
4. A Képviselő-testület 2015. június l-jétől a Kocsis Sándor Sportközpont használatába adja 

a) a Budapest X. kerület, Bihari utca 23. szám alatti, 38367/5 helyrajzi számú, 
b) a Budapest X. kerület, Ihász utca 24. szám alatti, 41447 helyrajzi számú, 
c) a Budapest X. kerület, Gyakorló utca 25. szám alatti, 3 9210/178 helyrajzi számú, 
d) a Budapest X. kerület, Újhegyi út 13. szám alatti, 42444/22 helyrajzi számú, valamint 
e) a tomatermet, az öltözőt és a folyasót magában foglaló 334 m2 nagyságú épületrész, 

valamint a hozzátartozó udvarrész, továbbá a részben az ingatlanon található teniszpálya 
tekintetében a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti, 41090/3 helyrajzi 
szám ú 
ingatlanokat. 
5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 4. pontban meghatározott ingatlanok a Kocsis 
Sándor Sportközpont feladatellátását szolgálják, ezért korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyonnak minősülnek. 
6. A Képviselő-testület a Kocsis Sándor Sportközpont alapító okiratát a 3. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
7. A Képviselő-testület a Kocsis Sándor Sportközpont alapításának ütemtervét a 4. melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
8. A Képviselő-testület a Kocsis Sándor Sportközpontban 2015. június l. napjától 41,5 
álláshelyet, 2015. szeptember l. napjától35,5 álláshelyet biztosít. 
9. A Képviselő-testület 2015. május 31-ei hatállyal visszavonja Csanak Gézának a Kőbányai 
Sportközpont vezetésére szóló, határozott idejű intézményvezetői (magasabb vezetői) 
megbízását a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának rendezvényszervezői 
munkakörben történő fenntartása mellett. 
10. A Képviselő-testület határozott időre, öt évre pályázatot ír ki a Kocsis Sándor 
Sportközpont vezetői teendőinek ellátására az 5. melléklet szerinti tartalommal. A pályázati 
kiírás a Közigazgatási Állásportálon és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat honlapján jelenik meg. A Képviselő-testület a Kocsis Sándor Sportközpont 
intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatban a pályázók 
meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése szerint bizottságat hoz létre, amelynek 
tagjává választja 

a) Almádi Krisztinát, 
b) Baloghné Stadler Irént, 
c) Bányai Tibor Pétert, 



d) Dr. Fejér Tibort, 
e) Gál Juditot, 
j) Lakatos Béla Lajost, 
g) Mácsik Andrást, 
h) Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
i) V ar ga Istvánt, 
j) Vermes Zoltán Lászlót és 
k) Radványi Gábort. 

ll. A Képviselő-testület a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket 
Fenntartó Központ 2015. május 31-ei hatállyal megállapított előirányzat-maradványát a 
polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési tartalékba helyezi Kocsis Sándor 
Sportközpont néven. 
12. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Kocsis Sándor Sportközpont kiemeit 
előirányzatainak 2015. június l-jétől történő tervezésére és a költségvetési rendeleten történő 
átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
13. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtétel ére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
a 4. melléklet szerint 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 
a Kőbányai Sportközpont vezetője 
a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ vezetője 


