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, Budapest Józsefuárosi onkormányzat
Képvĺselő.tes tĺi let e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

Előzmény

A Képviselő-testület a 333120|2. (X.04.). szźmű hatźrozatátban elfogadta a Józsefuáľosi
Vĺáľostizemeltetési Szolgálat intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pźůyźuati felhívást a
köza|ka|mazottak jogállásĺáról szőLő 199f. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20lB. $ (l)
bekezdése a|apjźn.

A Képviselő-testület - figyelemmel a Kjt. 20/A. $ (6) bekezdésében foglaltakra - a pá|yźnat

lebonyolítís źthoz 7 tagú éltékelő bizottságot hozott létľe
Az értéke|ő bizottság feladata apźiyázati hataľidő |ejźrtźú követő huszonegy napon beltil a pźiyáző(k)
meghallgatása és véleményének írásba foglalása.

Az elfogadottpźůyźľ;ati felhívás szerint apźiyéz:at benýjtási hatlírideje 2012. november |f., illetve a
pőilyázat elbírálásának hatĺárideje 20|2. november 22.

ÉR KEZETT

2012 |'|oV 0 B. ,ĺ2Fg7

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺĺľmester

A képviselő.testületi tilés időpontj a: f0|2. november 08. . sz. napirend

Táľry: Javaslat intézményv ezetoi pálryázati felhívás módosításríra

A napirendet lyfu'zárt tilésen kell targyalni, a hatarozat e|fogadásźůloz egyszeru/minősített
szav azattobb sé g sziiksé ge s .
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Váľosgazdálkodási és Pénzüryĺ Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

Hatér o zati j av aslat a bizottság. szźlmźfi a..

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bi:z;lttsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|iőteriesztés megtarsy a|źsźt,



Fenti időpontokra tekintettel javaslom a pźiyźzatbenyújtasának határidejét meghossz abbíttani f0|2.
november 30. napjáig, kĺ'ilönös tekintettel arra, hogy azértéke|ő bizottság maradéktalanul eĺeget tudjon
tenni feladatainak, másľészt aľrą hogy a pá|yźaati hatáĺidő hosszabbítása lehetőséget nyujt aľ1ä; hogy
minél t<jbb pźůyázat érkezzen be és így a Képviselő-testiilet tágabb körből tudja kiválasztani a
feladatellátásraalkalmasszemély.

Amennyiben a fenti javaslatomat a Képviselő-testti|et elfogadją abban az esetben a pá|yázit
elbírálásának hatarideje is módosul, erre vonatkoződn az űj határídó 2012. december 18., és ennek
alapján az beosztás betĺjlthetőségének legkoľábbi időpontja 2013. január 1. napja, tekintettel a Kjt.
20lA. $ (6) bekezdésében fogla|takľa, mely:szerinĺ a kinevezési, megbízási jogk<ir gyakor|őja af
éľtékelő bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pá|yźľ:atihatáridő |ejźytát követő első üIéséń
dönt a koza|ka|mazotti jogviszony létesítéséről, illetve avezetői megbízasról.

Mindezek a|apján a pźiyźuati felhívás módosíüásának jogszabályi akadálya nińcs. Tekintettel ä
f9|/20|2. (VIII. 29.) számú képvisető-testüieti hatźrozat 2. pontjá.ŕlan fog|alta'kľa - melyben a
Képviselő-testtilet úgy döntött, hogy Ac-s Péter általános igazgató-he|yęttęst bizza meg az

'intézményvezetői feladatok e||átäsáxa|, az új intézményvezető megbízásáíg - ezérL 'az
intézményvezetése a továbbiakban is bizosított.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy jelenleg három pźiyázatérkezett be, mely páĺyázók
értesítésľe keriilnek a ptiyźuati felhívás módosításáról és nyilatkoztaťva lesznek aľról, hogy a
megváltozottfeltételekkelisfenntaľtják-eapźńyźzatukbanfoglaltakat.

Amódosítottpźůyánatifelhívásaze|óterjesztésl.számúmellékletétképezi.

A módosított páiyźlzati felhívás a Folgármesteŕi Hivatal okmányiroda és Ügyfelsálgehti
IJgyosztáiyán, a Jőzsefvźrosi Önkormányzathiýata|os honlapján közzé téteke kerül. A megjeleniéiés
ingyenes, ezért apéiyázati eljáľás lefolytatrása költségvetési fedezetet nem igényel. . 

. .. i.:' 
, :

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. töľvény 10. $ (l) bekezdés b) pontja' valamint a,
Képviselő-testi.ilet Szervei Szeľvezeti és Működési Szabźůyzatfuő| szóló 19/2009. ry.06.)
önkormányzati rendelet 4. $ (4) bekézdés b) pontja alapján azinténnényvezető.kińeveżése; a Kjt; ,

20lA. $ (1) bekezdése és 20lB.$ (1) bekezdése alapján a pá'|yánati eljĺárással kapcsolatos döntések
meglozata|a a megbízási, munkźitatői joglcör gyakorlójaként a Képviselő-testület hatáskörébe

..tartoznak.

Mindezek ťlgyelembe vételével kérem az a|áhbihatfuozati javaslat e|fogadásáĹ 
' .... '

Határozati javaslat
.'

AKépviselő-testü|etúgydönt'hogy|-^-^.:^L_rl^-LLi^.

I. a333/20|2.(X.04.)szź.mríhatźrozatźnakl. pontját aza|źhbiakszerintmódosítja: 
;

,,1. elfogadja a Józsefuĺĺľosi Várostizemeltetési Szolgálat intézményvezetói álláshelyére
vonatkozó módosított pá|yazati felhívást az e|oterjesztés 1. számű mellékletét képezo,

2. fe|kéri a polgármesteľt, hogy gondoskodjon az |. pont szerinti módosított paly'azatĺ.

felhívás megjelentetéséľől a wwwjozsefuaľos.hu honlapon. .



3. a333l20I2. (X.04.) szźtmthatźtrozatának 3. pontját aza|ábbiak szeľint módosítja:

,,3. felkéri a polgáľmestert, hogy gondoskodjoÍI az éľtékelő bizottságjavaslata a|apjźn - a
Képviselő-testiilet 20|2. december l8-i ülésre - avezetoipá|yazate|bíráIására vonatkozó
előterj esĺés előkészítéséről.''

Felelős: polgĺĺľmester
Hatlíridő: 1' pont esetén

2. pont esetén
3. pont esetén

A diintést végľehajtá sát v égző szerv ezeti erység: Gazdálkodási Ügyosztály

2012. november 08.
2012. november 09.
a Képviselő-testĺilet 20 |Z.december 1 8 -i ülése

Budapest, 2012. novęmber 07.

Tĺirvényességi ellenoľzés :
Rimán Edĺna

jegző
nevében és megbÍzásából/ "/'/, ł r,{ń",(k?í*,0

l1-
"Wł":polgáľmester



1. melléklet

Budapest Főváros VIII. keľiilet Jĺózs efváros Onkoľm ányzata
a kłizalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. ttirvény 20lA. $.a

alapján
p áůy ázatot h i rd et a J őzs efv álľo s i Váľo s üzem el tetés ĺ Szo lgála t igazgatői (m a ga s ab b

v ezető) beosztás ellátására.

nĺónosÍľoľľ p ĺĺv ĺzĺTI FELIIÍvÁS

A ma gasabb v ezetői me gbízás keľetei, időtaľtama :

Hatźlrozat|an idejii köza|ka|mazotti jogviszony keretében a koza|ka|mazotĺak jogállĺísaľól
szőIő |992. évi )oo(III. tĺirvény (a továbbiakban: Kjt.) 21. $ (1) bekezdése a|apjźn 3 hónap
pľóbaidő kikotésével.

A vezetői megbízáshatźrozottidőľe, 20|3.janu,íľ l-tíĺI20|7.december 31-ig szól (5 év).

F'oglalkoztatásjellege: teljesmunkaidő

A munkavégzés helye: 1084 Budapest, Mátyás téľ 15.

A magasabb ,vezetői beosztáshoz ta'rtozó, illetve a vezetői megbízással jáľó lényeges
feladatok:
kényítja és ellenőrzi szerłezetét, felelős az áIlanháztaľtásľól szóló törvény, valamint ezen
tĺirvény végrehajtásárőI sző|ő 368120|1. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak a|apján a
Józsefuáľosi Vĺĺľosüzemeltetési Szolgálat á|ta| ellátandó feladatok végľehajtásáért, melyek
kĹilĺinösen a Szolgálat éves költségvetésének e|őirźnyzatai tekintetében a gazdálkodással,
könywezetéssel és az adatszolgźłItatással, tovźlbbá a Szolgálat múkĺĺdtetésével,
tizemeltetésével, valamint vagyongazdálkodása ktirében a beruházással, a vagyon
hasznźiatźtval, hasznosításźtva|, védelmével kapcsolatos feladatok. Felelős a jogszabá|y źita|
rźlrvházott; valamint a Szolgálat Szeruezeti és MfüödésiSzabźiyzatétbanrészletezett feladatok
e||átásáért.

Illetmónyek és juttatások:
Az illetmény megá||apitásara és a juttatásokľa a Kjt.' a koza|ka|mazottakjogállásaľól szóló
1992. évi )o(xIII. tĺirvény végrehajtásźrő| a helyi önkormźnyzat által fenntaľtott szolgéůtatő
feladatokat ellátó egyes ktlltségvetési intézményeknél szolő 77l|993. (V. 12.) Koľm. rendelet
és a vonatkozó ĺinkorményzati ľendęlet rendelkezései az iľanyadók azzal, hogy a leendő
intézméĺyvezető iskolai végzettsége, nyelvismerete, korábbi munkaviszonyainak időtartama,
vezetói megbizć.s a|apjan kiszámolt illetménye a munkáltatói döntésen alapuló
illetményrésszel kiegészítre minimum bruttó 650.000,- Ft/hó összegben keľül majd a
kinevezéskor megállapításľa.

Páiyánati feltételek:
- magyar állampolgárság a Kjt.20. $ (2) bekezdés c) pontja a|apjźn
- felsőfokúiskolaivégzettség
- vagyonnyi|atkozattételi eljáľás lefolytatása
- cselekvőképesség
- btintetlen előélet



A páiyánat elbírálásánál előnyt j elent:
- felhasználói szintú MS office (irodai alkalmazások) ismeľetek
- helyismeľet

Előnyt jelentő kompetenciák
- kiváló szintű kommunikációs készség
- kiváló szintri vezetói képesség

A páiyánat ľészeként benyújtandó iľatot igazolásot melyek hiánya a pál|yázat
éľvénytelenné nyilvánítását vonja maga után:

- fenyképpel ellátott ľészletes szakmai öné|etrajz;
- a költségvetési szerv tevékenységével ĺisszefiiggő szakmai vezetóíkoncepció;
- avégzettséget igazoló okiľatok másolata;

a pá|yźző nyilatkozata affa vonatkozóan, hogy az áIIás betĺjltésénél a Kjt. 41. $ és
43lA. $-a alapján összeférhetetlenség nem ál1 fenn;
hĺĺľom hónapnál nem régebbi, btintetlen előéletet igazolő hatósági bizonyítvány vagy
megkéľésének i gazolása;
a pźt|yaző ĺyi|atkozata aÍÍa vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén
vagyonnyil atkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;

- apáIyźzó nyilatkozataarľavonatkozóan, hogy apá|yazatianyagétbanfoglalt személyes
adatainak a pálryźzati eljarással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és
döntéshozók részére töľténő megismeľtetéséhez, sokszoľosításźůloz és továbbításźůloz
hozzźĄarul.

A beosztás bettilthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 20l3.januĺĺľ 1-tőltÓlthető be.

ApáIyazat benyújtásanak hataľidej e:20|2. novembeľ 30.

ApáIyazati kiíľással kapcsolatosan további infoľmációt a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Ügyosztály vezetője nyújt, a 459 -2567-es telefons zźtmon.

A' páiy ázatok benyújtásának módj a:
- postai úton, a pá|yźnat Józsefuiĺľos Polgáľmesteri Hivatala címére ttiľténő

megküldésével (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.). Kéťük a boľítékon feltĺintetni:

,,Jőzsefváĺosi Varostizemeltetési Szolgálat intézményvezetí5i páIyźaat,,.

- elektronikus úton a Gazdálkoda,ĺ Ügyll% |y részérea gazdalkodas@jozsefraľos.hu e-
mail címen keresztiil.

- személyesen aGazđźikodási Ügyos ołlł,Iu,,u,e, a l[8|Budapest, Baĺoss u. 63-67.Iil,
emelet 315.

Postai úton vagy személyesen töľténő beadás esetén a pá|yźnatokat a Polgĺĺľmesteľnek
címem e, zárt bontékban kéľj fü benyrij tani.

A pá|y ánatĺ elj árás' a p á.Jy ázat elbíľáIásának módj a' rendj e :

A páIyazatok eredményéről az 5 tagű éľtékęlő bizottság véleménye a|apjźn a Képviselő-
testtilet dönt. A pá|yázat eredményér(il a pá|yázók legkésobb az elbírálástól szĺĺmított 15

napon beltil ínásban (e.mailcím megadása esetén ezen keresztiil) tajékoztatást kapnak.

A pźiyázat elbíľálásrĺnak hataľidej e: 20|2. đecembeľ 1 8.



A páIy azat ki írás kőzzététe|ének helye :

Polgármesteri Hivatal okmányiľoda és Ügyfélszolgá|ati LJgyosztá|yán, és a
www j ozsefu aros.hu, honlapon a benyúj tási hatĺridőig.


