
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Sportközpont magasabb vezetői állásának pályáztatásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ÖnkprmányzatKépYiselö:testület a 385/2011. (V. 19.) 
határozatával 2011. július l-jei hatállyal elfogadta a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, 
Ihász u. 24.) alapító okiratát, ezért szükségessé-vált pályáiaT-kilrasa az intézmény\Tez=-e-:ctó""'i __ _ 
munkakör betöltésére. 

A Képviselő-testület 387/2011. (V. 19.) határozata értelmében az újonnan létrehozott 
Kőbányai Sportközpont intézményvezetői teendőinek ellátására 2012. január l-jétől, 5 éves 
időtartamra szóló pályázatot kíván kiírni. 

A sportintézmény-vezetők (magasabb vezető) kinevezésére vonatkozó feltételeket a 
közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén 
történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza: 

"5. § (l) Magasabb vezetői megbízás szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vezetői 
megbízás szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy középiskolai végzettséggel és 
felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzettséggel rendelkező közalkalmazottnak adható. 

(2) Magasabb vezetői vagy vezetői megbízás 5 évet meg nem haladó, határozott időre is 
adható." 

A pályázó képesítési követelményeinek meghatározásakor a sport területén képesítéshez 
kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. 
(V .18.) Korm. rendelet előírásait tekintettük irányadónak. 

A pályázatot a fenntartó írja ki, annak törvényességéért a jegyző felel. 

Az intézményvezetői pályázat javasolt szövegét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A 
pályázati kiírást a Nemzeti Közigazgatási Intézet, továbbá a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 

Az előterjesztést Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága megtárgyalta, a bizottság álláspontját az elnök a 
képviselő-testületi ülésen ismerteti. 



Döntési javaslat: 

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

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

A Képviselő-testület ... /2011. ( ... )határozata 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. 
melléklete szerinti tartalommal 2012. január l-jétől 2016. december 31-éig határozott időre 
kiírja a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) vezetői tevékenységének 
ellátására szóló magasabb vezetői pályázatot A pályázati kiírást a Nemzeti Közigazgatási 
Intézet, továbbá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat -honlapján -kell 
megjelentetni. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelő: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. szeptember 30. 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 



2. rnelléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 201 A. §-a alapján pályázatot 

hirdet 

Kőbányai Sportközpont 
igazgató (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
teljes rnunkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői megbízás határozott időre: 2012. január Ol-jétől- 2016. decernber 31-éig szól 

A munkavégzés helye: 
1105 Budapest, Ihász u. 24. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada tok: 
A sportközpontnak és telephelyeinek, valarnint létesítményeinek eredményes és hatékony 
rnűködtetése az alapító okiratban foglaltak szerint. A verseny-, fogyatékos- és diáksport 
támogatása. Szabadidősport tevékenységének szervezése és támogatása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottakjogállásáról 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: 
• felsőfokú szakirányú végzettség, sportszervező, sportrnenedzser 
• hasonló munkakörben legalább öt év feletti szakmai tapasztalat, 
• 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• vezetési program. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• angol nyelvből társalgás szintű nyelvtudás, 
• szakirányú továbbképzésben rnegszerzett további végzettség, 
• pénzügyi vagy jogi ismeret, 
• vezetői tapasztalat. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 
• szakmai önéletrajz, 
• a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (eredeti), 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

- nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. §. (l) bekezdésének a) pontia 
szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz, 

• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel, 
A pályázatot két példányban papíron és elektronikus formában is kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2012. január O l. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2011. október 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 
4338-150-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
................. ./2011./II., valamint a munkakör megnevezését: sportközpont igazgató. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázókat a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság személyesen IS meghallgatja. A 
bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-testület hozza meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2011. december 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.nki.gov.hu honlapon: 2011. szeptember 
www.kobanya.hu honlapon: 2011. szeptember 

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


