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Budapest Józsefvárosĺ On ko ľmá nyzat
Képviselő.testület e számára

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

Előzmény

A Képviselő-testiilęt a||6l20|2. (Iv. 05.) száműhatźtrozatźnak 1. pontjában tudomásul vette a
Józsefuarosi Vĺíľosiizemeltetési Szolgálat iĺxénnényvezetői és ktizďkalmazottijogviszonyról
való lemondást. A határozat 3. pontjában felkéľte a polgáľmesteľt, hogy a Józsefuĺáľosi
Vĺíľosüzemeltetési Szolgálat intezméĺyvezetói pá|yázati felhívásaĺa vonatkozó javaslatĺĺnak

elkészítésére.

A pá|yálzati felhívás a közalkal mazot?akjogállásríľól szóló |992. évi )ooilIl törvény (a

továbbiakban: Kjt.) 20lA. $-ában foglaltak alapján <isszeállításra keľĹilt, mely az előterjesztés
1. szĺĺmú mellékletét képezi.

A páIyazati felhívás KSZK honlapjĺĺn jelenik meg, mely az önkoľm źnyzat szźméra ingyenes,
ezért apźiyazati eljáľás lefolytatása költségvetési fedezetet nem igényel.
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti tilés időpontja:2012. május 03. . sz. napirend

Táľry:Javaslatintézményvezetoípá|yźzatifelhíváselfogadásara

A napirendet ryí|tlzárt ülésen kell taľgyalni, a döntés elfogadásáůloz egyszerrĺ/miuliEílę]E
szav azattöbb s é g szĹiksé ge s.

EloxÉszÍró szsRvpzpľ ecysÉc : G ĺzo Á'ĺrooÁ.sl ÜcyoszľÁĺ,y

KÉszÍrpľľE: DR. BALLA KATALIN łr.ü1,-Ą.

PÉNzÜcyI FEDEZETET lcÉľrpI,/}ľBlrĺ lcliNvel, Icĺ,zole's: aJ--. F

JocI roxrRoI,l: 1oł-.D=

BeľpnĺeszľÉsnp ALKALMAs :
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VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzüryĺ Bĺzottság véIeméĺyezi x
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi

Hatźr ozati j av as|at a bizottság szźlmźtra..

A Városgazdálkodási és Pénztiryi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őteriesztés mestĺársvalását.



A benýjtásľa kerĺ.ilő pá|yazatok lényeges feltétele a pá|yázatok által kidolgozandó a
Józsefuaľosi Vĺĺľosiizemeltetési Szolgálat tevékenységével összefüggő szakmai vęzetói
koncepció lesz.

A Kjt. 20lA. $ (6) bekezdése alapjan ,,magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetłźn a
pályózat a pályázati hątáridő lejártĺźt kÓvető huszonegł napon belt;l a kinevezési, megbízási
jogkôr głakorlója által létrehozott legalább hóromtagú, a betÓltendő munkgkĺjr feladatait
érintően szahźrtelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a
helyi önkormányzati képviselő-testtilet tagja kivételével _ a kinevezési, megbízĺźsi jogkor
głakarlója. A kinevezési, megbízási jogkör glakorlója a bizottság írósba foglalt véleményét
mérlegelve a pályázati határidő lejártát kovető
a) hatvan napon belül, vag,l
b) első ülésén, ha a jogot testület głakarolja,
dt;nt a kĺjzallralmazotti jogviszony létesítéséről, illene a vezetői megbízásról. Eglebekben a
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltątó hatórozza meg.''

Fentiek a|apjánkérem a Képviselő.testiiletet a3 tagű értékelő bizottsétg tagjainak kijelĺiléséľe.

A helyi önkormanyzatol<rő| sző|ő 1990. évi LXV. tĺiľvény 10. $ (1) bekęzdés b) pontja, a Kjt.
20lA. $ (1) bekezdése, valamint a Képviselő-testiilet Szęrvei Szervezeti és Mtĺködési
Szabá|yzatźrő| sző|ő I9l2009. (V.06.) önkoľmányzati rendelet 4. $ (4) bekezdés b) pontja
a|apján az intézméĺyvezető kinevezése (a pźiyéľ;ati eljaľással kapcsolatos döntések
meghozatala) a megbízási, munkáltatói jogkör gyakorlójaként a Képviselő-testiilet hatásköľe.

Mindezek figyelembe vételével kéľem apáIyazatifelhívás és a hataľo zati javas|atelfogadását.

Határozati javaslat

A Képvĺselő-testĺĺlet úgy dönt' hogy

t. elfogadja a Józsefuaľosi Vĺíľosüzemeltetési Szolgálat intézményvezetői álláshelyére
vonatkoző pá|yźzatí felhívást az előterjesztés I. számű mellékletét képezíĺ tartalommal.

2. ahatározat I. pontja szerinti pá|yázat lebonyolításához 3 tagí éľtékelő bizottságot hoz|éte
és a bizottságtaganak az a|ábbi személyeket jelöli ki:

3. felkéľi a po|gármesteľt, hogy gondoskodjon az l. pont szerinti ptĺ|yázati felhívás
megjelentetéséről a wwwjozsefuaľos.hu és a www.koziga11as.gov.hu inteľnetes honlapon.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodj on a 2. pont szeľinti értékelő bizottság javaslata

a|apján, apá|yazati felhívás szerinti benffitási hatźndot követő képviselő-testületi tilésľe a
vezetői pźt|yázatot ę|bitá|źsźtra vonatkozó előterjeszés előkészítéséről.

Felelős: Polgáľmester
Hatandő: I.,2.pontesetén 2012. május 03.

3. pont esetén 2012. május 16.

4. pont esetén a Képviselő-testület zllz.július havi második ülése



A diintést végrehaj tá sát v égző szerv ezeti erység : Gazdálkodási Ügyosĺály

Budapest, 20|2. ápn|is 23 .

Tcirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegző

nevében és megbízásábólf
I t,r .' \ /t

l,{. {ĺut il-Y
Dr. Mészaľ Eľika ĺa|jegyző 
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előterjesztés I. számú melléklete

Bud apest ľ'őváľo s VIII. kerĺilet Jĺózsefu áros onko rmány zata
a kiizalkalmazottakjogállásáľól szóló 1992. évi XXXIII. tiiľvény 20/A. $.a

alapján
páiyánatot hĺrdet a Jőzsefváľosi Városüzemeltetési Szolgálatigazgatői (magasabb

v ezető) beosztás ellátására.

A közalka|mazotti j o gviszony időtartamaz
Határozat|an idejri közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottakjogállásaľó| sző|ő 1992.
évi }o(X[I. tĺiľvény (a továbbiakban: Kjt.) 21. $ (1) bekezdése a|apjźn 3 hónap kikötésével.

Foglalkoztatásjellege: teljesmunkaidő

A' v ezetői megbízás időtaľtama :

Avezetőimegbizáshatározottidőľe,20|2,július 15-től f017.július I4-igsző| (5 év).

A munkavégzés helye: 1084 Budapest, Mátyás téľ 15.

A beosztáshoztartozĺí, illetve avezetői megbízással jáľó lényeges feladatok:
Irźnyítja és ellenőľzi szewezetet, felelős az á||anháztaľtásról szóló tĺirvény, valamint ezen
törvény végrehajtásátől szőIő 36812011. (xII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapjźn a
Józsefulíľosi Varostizemeltetési Szolgálat által ellátanđó feladatok végĺehajtásáén, melyek
különösen a Szolgá|at éves költségvetésének e|őirźnyzatai tekintetében a gazdálkodással,
kcinywezetéssel és az adatszolgáltatással. továbbá a Szolgálat műktidtetésével,
tizemeltetésével, valamint vagyongazdálkodása kĺirében a beruházással, a vagyon
haszná|atával, hasznosítźsźxa|, védelmével kapcsolatos feladatok. Felelős a jogszabá|y á|ta|
rźrlf,lázott, valamint aSzo|gźtlat Szervezeti és MiiködésiSzabźlyzatźtbanrész|etezett feladatok
e||źúásáért.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítésźra és a juttatásokra a Kjt., a k<jzalkalmazottakjogállásáĺól szóló
7992. évi XXXIII. tĺiľvény végrehajtásrĺľól a helyi önkormźnyzat által fenntaľtott szolgáltató
feladatokat ellátó eges költségvetési intézményeknélszóló 77l|993. (V.12.) Korm. rendelet és
a vonatkozó ĺinkoľmányzati rendelet a Józsefuaĺosi Alkalmazotti Juttatasi Szabá|yzat
ľendelkezései az inĺnyadók azzal, hogy a leendő intézményvezető isko|ai végzettsége,
nyelvismerete, korábbi munkaviszoĺyainak időtaľtama, vezetőí megbizás alapjtn kiszámolt
illetménye a munkáltatói dĺintésen alapuló illetményrésszel kiegészíwe legalább bruttó
420.000,- Ft/hó összegben keľül majd a kinevezéskor megállapításra.

Páůyá'zati feltételek:
- magyaľ állampolgárság a Kjt.20. $ (2) bekezdés c) pontja a|apjáĺ
- felsőfokú iskolai végzettség
- vagyonnyi|atkozattételi elj arás lefolytatása
- cselekvőképesség
- bĹintetlen előélet



A' páłlyá'zat elbíľálásánál előnyt jelent:
- felhasználói szinĺĺ MSoffrce (iľodai a|ka|mazások) ismeretek
- helyismeret

Előnyt j elentő kompetenciák:
- kiváló szinhĺ kommunikációs készség
- kiváló szintti vezetőiképesség

A, pá|y ázat részeként benyúj tandó iratot igazolások:
- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
. a kiiltségvetési szerv tevékenységével ĺisszefiiggő szakmai vezeto koncepció
- avégzettséget igazo|ő okiratok másolata

A péůyźźjat nyi\atkozata affa vonatkozóan, hogy az á||ás betđltésénél a Kjt. 41 . $ és 43lA. $-a
alapjan összeferhetetlenség nem á1l fenn.

3 hónapnál nem ľégebbi hatósági bizonyítvźny vagy megkéľésének igazo|ása.

A páLyaző nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén

vagyonnyi latkozat.tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pá|yaző nyi|atkozata affa vonatkozóan, hogy a péiyźv;ati arlyagźhan foglalt személyes
adatainak a páIyazati eljĺĺľrással összefüggő kezeléséhez, a véIeméĺyezők és döntéshozók
részére történő megismeľtetéséhez, sokszoľosításźúloz és továbbítĺsźłlozhozzźljźtru|.

A beosztás bettilthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban zllŻ.július 15-étől tölthető be.

A ptt|ytnat benyujtásanak határidej e: 20|2.június 04.

ApáIyázati kiíľássalkapcsolatosan további infoľmációt a Polgármesteri Hivatď Gazdálkodási
Ügyosztály v ezetője nffi t, a 459 -2567-es telefonszĺĺmon.

A pá'ily ánatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pźiyazatnak a Jőzsefváĺosi tnkormźnyzat Polgáľmesteľi Hivatal címére

tiiľténő megküldésével (1082 Budapest, Baross u. 63-67.). Kérjtik a borítékon
felttintetnia,,Józsefu ĺĺľosiVĺĺľosüzemeltetésiSzolgźiat',igazgatőipźiyźu;at.

. elektľonikus úton a Gazdálkode.i ugyll?el y részérea gazdalkodas@jozsefuaros.hu e-

mail címen keľeszttil.
vagy

- személyesen aGazdá|kodási Ügyosztźůy részére, a1082 Budapest, Baross u.63-67.IIJ.
emelet 315.

A pälty ánatĺ elj áľás, a páůy ázat elbírálás ának módj a' ľendj e :

A-pá|yazatokat posĺáĺl. vagy személyesen a Józsefulíľosi onkormźnyzat Polgáľmesterének

címezve, zźrt bontékban kérjtik benýjtani. A páIyazatok eľedmény&ő| 3 tagú értékelő

bizottság véleménye a|apjźn a Képviselő-testtilet dönt. A pźiyźuat eredményérő| apá|yézők
legkésőbb az e\bírźiástő| szźmitott 15 napon belül íľasban tájékoztatźtst kapnak.



A pá|yázat elbíľálásának hatáľidej e: 2llŻ.július 05.

A pá|y źnat ki írás kozzététe|ének he lye :

www j ozsefu aros.hu, www.kozi gallas' gov.hu honlapon 20 12. máj us 1 6.


