
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

ó lf [; .. számú e l őterjesztés 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének 
pályáztatásáról 

l. Tartalmi összefoglaló 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) vezetője, Némethné 
Lehoczki Klára öt évre szóló magasabb vezetői megbízása 2018. december 31-én lejár. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 
20/B. § (1) bekezdése szerint a magasabb vezető és a vezető beosztás ell átására szó ló 
megbízásra a megbízási jogkör gyakorlójának pályázatot kell kiírnia. A (2) bekezdés 
rendelkezése alapján magasabb vezető beosztás ell átására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejű leg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
A közalkalmazottak jogállásáról szó ló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szó ló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm . rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (3) bekezdése rendelkezik arró l, hogy a 
magasabb vezető , vezető beosztásra történő beosztás fe ltétele legalább 5 év felsőfokú 

végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő , a gyermekvédelem, a szociá li s ellátás , 
az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatási területen betöltött munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlat. 
A Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szociális intézmény, a gyermekjóléti és 
gye rmekvédelmi intézmény intézményvezetője, valamint az intézményvezető helyettese 
magasabb vezetőnek minősül. 
A Kjt. 23 . § (3) bekezdése alapján a magasabb vezető i , valamint a vezetői megbízás 
jogszabályban megjelölt, legfelj ebb 5 évig te1jedő határozott időre szól. 

A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemeit és a pályázat kezelésének előírása it a Kjt. 
20/A. § (3) , (5), (7) bekezdései , valamint a 20/B. §-a határozzák meg. 

A pályázó szakképzettségére vonatkozó e lőírásokat a személyes gondoskodást nyújtó 
szociá li s intézmények szakmai fe ladatairól és működésük feltételeiről szó ló 1/2000. (I. 7.) 
SZCSM rendelet 3. melléklete, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjó léti , 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai fe ladatairól és működésük 
fe ltéte l eirő l szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet 1. pontja határozza meg. 

A pályázónak a pályázathoz csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok nem áll fenn ve le szemben; illetve hogy hozzájárul a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. 

Az intézményvezetői pályázat javasolt szövegét a határozattervezet 1. melléklete tartalmazza . 



II. Hatásvizsgálat 

A pályázati eljárás biztosítja, hogy az intézményvezetői állásra j elentkezők közül a szakmailag 
legalkalmasabb kinevezése történjen meg. 

III. Végrehajtás feltételei 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői munkakörre kiírt pályázat esetén a 
pá lyázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési , megbízási 
jogkör gyakorlója álta l létrehozott legalább háromtagú, a betö l tendő munkakör fe ladatait 

érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi 

képviselő-testü let tagja kivételével - a kinevezési , megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési , 
megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba fog lalt véleményét mérlegelve a pályázati 
határidő lejáratát követő 

a) hatvan napon belül , vagy 
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről , illetve a vezetői megbízásról. 

A Rendelet 1/ A. §-a alapján intézményvezető esetében a pályázati e ljárással összefüggő 
feladatokat a fenntartó önkormányzat jegyzője látja el. A pályázatokat a pályázat előkészítője 
által esetenként összehívott bizottság véleményezi. 

A bizottság tagjai között kell lennie 
a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének , 

b) magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képvise leti szövetség, i l letőleg 

egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kol légium tagjának . 

A kiírt feltételeknek megfele lő pályázókat a bizottság személyesen hallgatja meg, és a 
bi zottsági véleménnyel együtt terjeszti az elbírálásra jogosult szerv elé. A pályázati eljárást a 
pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belü l le kell folytatni. 

Javasolom, hogy ezen bizottság szerepét a Humánszolgáltatási Bizottság tö ltse be kiegészülve 
a szakterületért felelős alpolgármesterrel. 

A bizottság a pályázati fe ltételeknek megfele l ő pályázókat személyesen hallgatja meg. A 
Korm . rend. 1/ A. § (11) bekezdése alapján a bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet 
kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára 
vonatkozó véleményét is. 

A pályázati fe lhívást - a Kjt. 20/ A. § ( 4) bekezdése értelmében - a kormányzati személyügyi 
igazgatási feladatokat e llátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes olda lán és 
a Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önkormányzat hon lapján kell megjelentetni. 

A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján 
va ló e l sőd leges közzététel étől számított tizenöt napnál - a munká ltató vezetésére kiírt pályázat 
esetén harminc napnál - rövidebb nem lehet. 
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IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előte1jesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. június „ G '1 

D. Kovács Róbert 

jegyzó 

1. melléklet az előterjeszréshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... ./2018. (VI. 21.) határozata 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázatáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 1-
jétől 2023. december 31-éig tartó határozott időre pályázatot ír ki a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ intézményvezetői á ll áshelyének betöltésére az 1. mellék let szerinti 
tartalommal . 

2. Az 1. pont szerinti pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv internetes oldalán, továbbá a Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai 

Önkormányzat honlapján ke ll megjelentetni . 

3. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgá ltató Központ intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatban a pályázók meghallgatására és a 
pályázatok véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szó ló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § (6) bekezdése szerint bizottságot hoz létre, amelynek tagjává vá lasztja 

a) Almádi Krisztinát , 
b) Baloghné Stad ler Irént, 
c) Bányai Tibor Pétert, 
d) dr. Fejér Tibort, 
e) Gál Juditot , 
f) Lakatos Béla Lajost, 
g) Mácsik Andrást, 
h) dr. Mátrai Gábor Imrét, 
i) Varga Istvánt, 
j) Vermes Zoltán Lászlót, 
k) Weeber Tibort és 
l) dr. Szabó Krisztiánt. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
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1. melléklet a .. ./2018. (VI. 21.) KÖKT határozathoz 

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

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (1105 Budapest, Ihász u. 26 .) 
intézményvezetői (magasabb vezető) 

álláshelyének betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Te lj es munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január l-jétől 2023. december 31-éig szól. 

Munkavégzés helye: 

1105 Budapest, Ihász u. 26. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes müködéséért, 
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 fele l ős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, felel továbbá a 
rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és 
tárgyi fe ltételek biztosításáért, az intézmény által el látott közfe ladatok megszervezéséért és 
ell átásáért , az egészséges és biztonságos munkavégzés fe ltételeinek megteremtésért, a 
munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és az intézmény álta l biztosított szo lgáltatásokat 
igénybe vevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakmai etika normáinak betartásáért és 
betartatásáért. 

Az intézmény tevékenységi köre: 

Családsegítés, gyermekjólét i szo lgá ltatás, gyermekek átmeneti ell átása, szoc iáli s 
alapszolgáltatások biztosítása idősek részére (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali 
e ll átása) és egészségügyi alapellátás. 

Hletmény és juttatások: 

Az illetmény megá llapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
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Pályázati feltételek: 

a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladata iról és 
müködésük feltéte l eiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. mellékletében meghatározott 
fe l sőfokú szociáli s szakképzettség vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvéde lmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szó ló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklete 1. pontjában meghatározott 
fe l sőfokú szakképzettség, 

b) legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy fe lsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvéde lem, szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás terü letén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorl at, 

e) büntetlen e l őélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

a) szociális szakvizsga, 
b) szociális vagy gyermekjóléti intézményben szerzett vezetői gyakorlat, 
e) egyéb szakirányú fe lsőfokú képesítés, 
d) helyismeret, 
e) számítógép felhasználói szintü ismerete, 
.f) idegen nyelv ismerete. 

A p~llyázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

a) a személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot 1s igazoló részletes 
szakmai önéletrajz, 

b) a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata, 
e) az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épü l ő 

fej lesztési elképzelésekkel, 
d) 90 napnál nem régebbi erkö lcsi bizonyítvány, 
e) a pályázó nyilatkozata arró l, hogy: 
ea) a pályázati anyagban fog lalt személyes adatainak a pályázati elj árással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul , 
eb) nyertes pályázóként az egyes vagyonny ilatkozat-téte li kötelezettségekről szó ló 2007. évi 
CLII. törvény 5. § ( 1) bekezdés a) pontja szerinti határidő ben vagyonnyi latkozatot tesz, 
ec) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szó ló 1997. évi XXXI. törvény 15. 
§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 
ed) a Magyarország hel yi önkormányzatairól szó ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének taitását a döntés 
meghozatala során. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 20 19. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2018. szeptember 15. 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető nyújt a 06-1-43-3 8-331-es telefonszámon. 
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A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot elektronikus úton az EhrenbergerKrisztina@kobanya.hu címen és két példányban 
papír alapon postai úton vagy személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztá lynál kell benyújtani ( 1102 Budapest, Szent 
László tér 29. II . emelet 211.). Ké1jük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep l ő 

azonosító számot: .. ./20 18, valamint a munkakör megnevezését: ,, intézményvezető". 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az intézményvezető kinevezésérő l - a köza lkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII . 
törvénynek a szociá li s, valamint a gyermekjó léti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáró l szó ló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-( 12) bekezdésében 
fog laltak figye lembevételével - a Humánszolgáltatási Bizottság véleménye alapján a 
Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő első képviselő-testül eti ülés 
napja (tervezett ideje: 2018 . október 18.). 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

a) www.kobanya.hu honlapon 20 18. június 
b) www.kozigallas.gov.hu honlapon 2018 . június 

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki . A közalkalmazottak jogállásáról szó ló 1992 . évi 
XXXTII. törvény 20/B. § (2) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására 
megbízást 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. 
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