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l C~ . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 

összeolvadásáról és vezetői álláshely pályáztatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (l) 
bekezdés 15. pontj a szerint a sport a hel y ben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladat. 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a alapján a helyi önkormányzatok sporttal 
kapcsolatos feladatai: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 
megvalósításáról, 

b) a sportfejlesztési koncepcióban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a 
helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit, 
e) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározottak szerint 

biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó 
diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) a 385/2011. (V. 19.) KÖKT határozatában döntött arról, hogy 2011. 
július l-jei hatállyal költségvetési szervet hoz létre Kőbányai Sportközpont néven. 

A Képviselő-testület a 111/2012. (I. 19.) KÖKT határozattal elfogadta a Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. március 31-ével jogutóddal történő 
megszüntetését és beolvadását a Kőbányai Sportközpontba mint jogutód intézménybe. 

Az egyes MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűerr Működő Részvénytársaság és az állam 
közötti vagyonrendezés által érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 
szóló 1972/2013. (XII. 18.) Korm. határozatban a Kormány úgy döntött, hogy az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 36. § (3) 
bekezdése alapján az állami vagyonba tartozó 38367/5/1/1 hrsz.-ú ingatlan, amelynek 
területe 38 903 m2

, ingyenesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonába kerül. 
A Kormányhatározat 3. t) pontja értelmében az ingatlant a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 13. §(4) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat sport, egészséges 
életmód segítését célzó szolgáltatások biztosításához köteles használni. 

Az ingatlan átvételére tekintettel Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapításáról szóló 
20/2014. (I. 23.) KÖKT határozatában döntött arról, hogy 2014. április l-jei hatállyal új 
költségvetési szervet alapít. 



Az új intézmény alapításakor már megfogalmazódott az a szándék, hogy a jövőben egy 
költségvetési intézmény működjön a kerületben, amely komplexerr látja el a sport körébe 
tartózó önkormányzati feladatokat. Az Önkormányzat azonban olyan intézményt vett át, 
amelynek a működéséről semmilyen tapasztalattal nem rendelkezett, ezért úgy határozott, 
hogy legalább egy évet önállóan üzemelteti az intézményt azért, hogy elkülönítetten lássa a 
felmerülő költségeket, a személyi ráfordításokat és a dologi kiadásokat. 

Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján javasolom a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai 
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ feladatainak más szervezeti formában való 
költséghatékonyabb ellátását. A közös igazgatású, többcélú intézmény létrehozásának célja: 
a kerületben működő sportlétesítmények egy intézményben való összpontosítása, a 
különböző telephelyek szakmai munkájának összehangolása, az intézmények közötti 
hatékony együttműködés megvalósítása, valamint a szolgáltatások összehangolása a lakosság 
részére nyújtott ellátások bövítése érdekében. A kötelező feladatok ellátásában továbbra is 
érvényesíteni kell a célszerű, hatékony, költségtakarékos struktúrák kialakítását. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) ll. § (1)-(3) 
bekezdései szerint az alapító szerv a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül 
megszüntetheti. A költségvetési szerv általános jogutódlással történő megszüntetése 
átalakítással történhet. Átalakítás az egyesítés, a szétválás, vagy ha az alapító szerv a 
költségvetési szervet megszünteti, és az átalakítás során a megszüntetett költségvetési szerv 
jogutódjaként új költségvetési szervet alapít. A költségvetési szerv más költségvetési 
szervvel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesíthető. Összeolvadásnál az összeolvadó 
költségvetési szervek megszűnnek, jogutódjuk az átalakítással létrejövő új költségvetési 
szerv. Beolvadásnál a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az egyesítésben 
részt vevő másik költségvetési szerv. 

Javasolom, hogy a fenti intézményeket a Képviselő-testület összeolvadás útján egyesítse, és 
hozzon létre egy új, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervet, melynek 
neve Kőbányai Sport- és Szabadidőközpont 

II. Hatásvizsgálat 

Az Áht. 105. § (l) és (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv a törzskönyvi 
nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre, és a törzskönyvi 
nyilvántartásból való törlésével, a törlés napjával szűnik meg. A költségvetési szerv 
létrehozásáról, átalakításáról, illetve megszüntetéséről rendelkező alapító okirat későbbi 
időpontot is megállapíthat, ez esetben a kincstár a költségvetési szervet ezen időponttal 
jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba, illetve törli a törzskönyvi nyilvántartásbóL 
Átalakítás esetén a megszűnő költségvetési szervet a jogutód költségvetési szerv vagy 
szervek bejegyzésével egyidejűleg, a jogutód vagy jogutódok feltüntetésével kell törölni a 
törzskönyvi nyilvántartásbóL 

A költségvetési szerv megszüntetéséről a nem jogszabállyal alapított költségvetési szerv 
esetén megszüntető okiratban kell rendelkezni [Áh t. ll. § (7) bekezdése]. 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Á vr.) 14. §(2) bekezdése alapján a megszüntető okiratban rendelkezni kell 
a megszüntetés okáról, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátásáról, 
és meg kell jelölni azt a naptári napot, ameddig vagy azt az időtartamot, amelyre 
vonatkozóan, és meghatározható azon kör, mérték, amelyre kiterjedően a költségvetési szerv 
utoljára kötelezettséget vállalhat. A költségvetési szerv ezzel ellentétes kötelezettségvállalása 
semmis. 

2 



Az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv adja ki a kincstár által 
rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával [Áht. 8/A.§ (2) bekezdése]. 

Javasolom a megszüntető és alapító okiratok elfogadását az előterjesztés 1-3. mellékletében 
foglalt tartalommal. Az összeolvadás tervezett időpontja 2015. május 31. 

A költségvetési szervek összeolvadása során létrehozandó új költségvetési szerv munkajogi 
szempontból is a megszűnő intézmények jogutódjának tekintendő, így a Kőbányai 
Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ dolgozóinak 
közalkalmazotti jogviszonya a jogutód szervvel változatlanul fennáll. 

Az alábbi táblázat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) szerinti 
engedélyezett létszámadatokat tartalmazza azzal, hogy az Ör. 2015. június l-jén a Kőbányai 
Sportközpont Újhegyi Uszoda telephely engedélyezett létszámát 26,5 főre emeli, 2015. 
szeptember l-jén 20,5 főre csökkenti. 

Kőbányai Sportközpont Kőbányai Kőbányai Sport-
Sportlétesítményeket és Szabadidő-

Újhegyi Sibrik M. 
Fenntartó Központ központ 

Ihász u. 
uszoda u. 66-68. 

összesen 

álláshelyszám 2015. május 
6 20,5 l 27,5 8 o 

31-én 
álláshelyszám-változás 2015. 

6 június l-jén 
álláshelyszám-változás az 

-6 -26,5 -l -33,5 -8 41,5 
átalakítással 
álláshelyszám 2015. június 1- o o o o o 41,5 
jén 

A munkáltató személyében bekövetkező változás tekintetében a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény (a továbbiakban: Mt.) az alábbiak szerint 
rendelkezik. 

A Kjt. 24. § (3) bekezdése szerint a közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt.-nek a 
munkáltató személyében bekövetkező változásról szóló VI. fejezete megfelelően abban az 
esetben alkalmazható, ha az átadó és az átvevő munkáltató e törvény hatálya alá tartozik. Az 
Mt. 38. § (l) bekezdése alapján az átvevő munkáltató az átszállást követő tizenöt napon belül 
a munkáltató azonosító adatainak közlésével köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a 
munkáltató személyében bekövetkezett változásról, valamint a 46. § (l) bekezdésében 
meghatározott munkafeltételek változásáról: 

a) a napi munkaidőről, 
b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, 
c) a munkabérről való elszámolás módjáról, 
d) a munkabérfizetés gyakoriságáról, akifizetés napj áról, 
e) a munkakörbe tartozó feladatokról, 
j) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, 
g) valamint a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának 

szabályairól, 
h) továbbá arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, 
i) valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójáróL 
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Amennyiben az átadó munkáltatónál - a 236. § (l) bekezdésében meghatározott 
munkavállalói létszám hiányában - üzemi tanács nem működik, és üzemi megbízott 
megválasztására sem került sor, az átadó vagy- a munkáltatók megállapodása alapján- az 
átvevő munkáltató legkésőbb az átszállást megelőzően tizenöt nappal köteles az érintett 
munkavállalókat írásban tájékoztatni 

a) az átszállás időpontjáról vagy tervezett időpontjáról, 
b) az átszállás okáról, 
c) a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint 
d) a munkavállalót érintő tervezett intézkedésrőL 

A tervezett összeolvadás a Kőbányai Sportközpont intézményvezetője határozott idejű 
vezetői megbízásának visszavonásával jár, a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó 
Központ intézményvezetőjének vezetői megbízása 2015. május 31-én lejár. 

A Kjt. 20/B. §-a szerint a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló meghízásra 
a megbízási jogkör gyakorlójának pályázatot kell kiímia. 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 Vhr. 5. § (2) bekezdése szerint magasabb 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 előírásai az irányadók 

A pályázati felhívást a személyügyi központ internetes oldalán, továbbá a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 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. 

Az intézményvezetői pályázat javasolt szövegét a határozat 5. melléklete tartalmazza. 

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

Gazdasági feladatok ellátása - gazdasági szervezet 

Az Áht. l O. § ( 4a) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési 
szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az 
államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy - az irányító 
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szerv döntése alapján- az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja 
el. 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal - munkamegosztási 
megállapodás keretében - látja el az új költségvetési szervnél a gazdasági szervezet 
feladatait. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 ll. (XII. 31.) Korm. rendelet 
9. § (Sa) bekezdése alapján a munkamegosztási megállapodás tartalmazza a Kőbányai 
Sportközpont, a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ, illetve a megszűnésüket 
követően a jogutódként létrejövő Kőbányai Sport- és Szabadidőközpont bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátását. A Polgármesteri Hivatal biztosítja a 
törvényes, szabályszerű és ésszerű gazdálkodás feltételeit. A munkamegosztási 
megállapodást a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya készíti elő. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Ávr. 14. § (l) bekezdése alapján a költségvetési szerv megszüntetését megelőzően az 
irányító szervnek gondoskodnia kell 

a) a közfeladat jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározásáról, 
kivéve, ha a megszüntetésre azért került sor, mert a közfeladat iránti szükséglet megszűnt, 

b) az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, 
a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről, a feladatok határidőinek 
meghatározásáról, 

c) az ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek - a megszüntetendő 
költségvetési szerv kérelmére történő - visszavonásáról és annak előkészítéséről, hogy az új 
hatósági engedélyek a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részére kiadhatóak 
legyenek, 

d) ha a közfeladat ellátásához díjbevétel kötődik, a díjbeszedési jogosultság átadásának 
előkészítéséről, és 

e) a költségvetési szerv alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések meghatározásáról, a határidők kijelöléséről, a közfeladatokat a továbbiakban 
ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás lehetőségéről. 

A költségvetési szervek jogutódlással történő megszüntetésével összefüggő gyakorlati 
feladatok és bejelentési kötelezettségek: 

l) Az átadás-átvétel első szakasza: a megszüntetési időpont előtti hetekben kell a 
jogutód költségvetési szerv részére a folyamatos közfeladat ellátáshoz szükséges 
dokumentációkat, információkat átadni. Ebben az ütemben kell az új szervezetben 
továbbfoglalkoztatni kívánt munkavállalók áthelyezésével kapcsolatos munkajogi ügyeket 
intézni. 

2) Az átadás-átvétel második szakasza: a megszüntetési időpont után, de legkésőbb 60 
napon belül kell a megszüntetés napjára készített költségvetési beszámolókat elkészítni és a 
vagyonátadási jelentés alapján a vagyont és annak teljes körű dokumentációját átadni. 
Ebben a munkamenetben kell intézkedni a megszüntetett költségvetési szervek korábbi 
évekből származó teljes iratanyagának átadásáról, továbbá őrzéséről, illetve selejtezéséről. 

3) Az átadás-átvétel befejező, utolsó üteme: minden rendezetlen és függő ügy szükséges 
dokumentációval történő átadása 

A megszüntetett költségvetési szervek bejelentési kötelezettségei: 
l) Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak: megszűnés bejelentése és záró adóbevallás 

készítése, 
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2) Magyar Államkincstámak: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 17/A. 
§-a szerinti bejelentési kötelezettség, 

3) Hitelintézeteknek: bankszámlák megszüntetése és intézkedés az egyenlegnek a 
megszüntetés utáni bevételeknek a jogutód szerv részére történő átutalásáról, 

4) Ellátottaknak: értesítés a megszűnésről és a jogutód szervezet megnevezéséről 
5) Szerződő feleknek: értesítés a megszűnésről és a jogutód szervezet megnevezéséről, 

valamint a vonatkozó szerződések módosítása. 

A költségvetési szervek jogutódlással történő megszüntetésével összefüggő leltározási, 
beszámoló-készítési és vagyonátadási feladatok 

Feladat Jogszabály Határidő Felelős 

Eszközök és a források 
368/2011. (XII. 31.) Karm. 

2015. május 31. Intézményvezetök 
rendelet 14. §(l) bekezdés 

leltározása 
b) pontja 

fordulónappal 

4/2013. (1. ll.) Karm. 
A megszűnés 

Intézményvezetök, 
Mérlegkészítés 

rendelet 30/A. § 
napját követő 

jegyző 
harmincadik nap 

A 2015. költségvetési évről 
leltárral és főkönyvi 

A megszűnés 
kivonattal alátámasztott 4/2013. (L ll.) Karm. Intézményvezetök, 
költségvetési beszámoló rendelet 32. § (l) 

napját követő 60 
jegyző 

elkészítése, jóváhagyása, 
napon belül 

megküldése 
Közfeladat ellátásához 

368/2011. (XII. 31.) Karm. 
kapcsolódó díjbevételek 

rendelet 14. §(l) bekezdés 2015. május. 31. Intézményvezetök 
díjbeszedési jogosoltsága 

d) pontja 
átadásának előkészítése 
A költségvetési szerv l 00 

368/2011. (XII. 31.) Karm. 
OOO Ft felett 2015. május 

rendelet 14. § (2) 2015. május 15. Intézményvezetök 
15-i dátummal vállalhat 
utol.iára kötelezettsé2et 

bekezdése 

Vagyonátadás 368/2011. (XII. 31.) Karm. Polgármester, 
lebonyolításáért felelős rendelet 14. §(l) bekezdés 2015. május. 31. intézményvezetök, 

személyek kijelölése b) pontja jegyző 

Az új költségvetési szerv az alábbi ütemterv alapján hozható létre: 

Feladat Intézkedésre jogosult Határidő 

A költségvetési szervként működö 
intézmények megszüntetésének Polgármester 2015. május 31. 

adminisztráció.ia 
A költségvetési szervek megszüntető 

Képviselö-testület 2015. március 19. 
okiratainak elfogadása 

Az új költségvetési szerv alapító 
Képviselö-testület 2015. március 19. 

okiratának elfo2adása 
Az elfogadott megszüntető okirat és az 

új alapító okirat aláírása és az Polgármester 2015. március 27. 
államkincstárhoz történő me2küldése 
A Kjt. 24.§ (3) bekezdése és a Mt. VI. 

fejezeteszerint a közalkalmazottak, 
munkavállalók tájékoztatása és a Intézményvezetök 2015. május 15. 

szükséges munkáltatói intézkedések 
megtétele 
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Jogutód költségvetési szerv 
Képviselő-testület 

intézményvezető.iének kinevezése 

Magyar Államkincstárral való 
Gazdasági és Pénzügyi 

Főosztály, 
kapcsolatfelvétel, új törzsszám, adószám Személyügyi Osztály, 

2015. április 30. 
igénylése, a bérszámfejtés előkészítési Köznevelési és 

feladatai Civilkapcsolati 
Osztály 

Kormányhivatalnál a működési engedély 
módosítása a jogutód költségvetési szerv Intézményvezető 2015.június 30. 

részére 
Jogutód intézmény feladataihoz szükséges 

Képviselő-testület 2015. március 19. 
létszám meghatározása 

Intézményvezető, 

A jogutód költségvetési szerv Gazdasági és Pénzügyi 
2015.június l. 

pénzforgalmi számláinak megnyitása Főosztály 

Intézményvezetők, 

Az összeolvadó szervek költségvetési Gazdasági és Pénzügyi 
2015. május 31. 

pénzforgalmi számláinak megszüntetése Főosztály 

Intézményvezetők, 
Az összeolvadó szervek adószámainak Gazdasági és Pénzügyi 

2015.június 30. 
megszüntetése Főosztály 

Az összeolvadó költségvetési szervek Intézményvezető, 2015. május 31-ei 
eszközeinek és a forrásainak leltározása Jegyző fordulónappal 

Közfeladat ellátásához kapcsolódó lntézményvezetők, 

díjbevételek díjbeszedési jogosoltsága Gazdasági és Pénzügyi 2015. május 31. 
átadásának előkészítése Főosztály, Jegyző 

Jogutód intézmény Szervezeti és 
Intézményvezető 2015.június 30. 

Működési Szabályzatának előkészítése 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. március" {j" 

Il . ·L 
tX.JI~-\ 
Kovács Róbert 

Tö~~:~~~~ntból ellenjegyzern: 

Dr. Sz~~~~~tián 
jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... ./2015. (III. 19.) határozata 

a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 
összeolvadásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont (1105 Budapest, Ihász utca 24.) és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó 
Központ (1107 Budapest, Bihari utca 23.) intézményeket 2015. május 31. napjával 
összeolvadással megszünteti. Az összeolvadással megszüntetett költségvetési szervek 
jogutódjaként Kőbányai Sport- és Szabadidőközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.) 
elnevezéssel201 5. 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 Kőbányai Sport- és Szabadidőközpont 
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, 392101178 helyrajzi számú, 
d) a Budapest X. kerület, Újhegyi út 13. szám alatti, 42444/22 helyrajzi számú, valamint 
e) a tornatermet, az öltözöt és a folyosót 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 

Kőbányai Sport- és Szabadidőközpont feladatellátását szolgálják, ezért korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonnak minősülnek. 

6. A Képviselő-testület a Kőbányai Sport- és Szabadidőközpont alapító okiratát a 3. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

7. A Képviselő-testület a Kőbányai Sport- és Szabadidőközpont alapításának ütemtervét a 
4. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

8. A Képviselő-testület a Kőbányai Sport- és Szabadidőközpontban 2015. június l. 
napjától41,5 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 Kőbányai Sport- és 
Szabadidőközpont 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 Kőbányai Sport- és 
Szabadidőközpont 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, 
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d) Dr. Fejér Tibort, 
e) Gál Juditot, 
j) Lakatos Béla Lajost, 
g) Mácsik Andrást, 
h) Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
i) Varga Istvánt és 
j) Vermes Zoltán Lászlót. 

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 Kőbányai Sport- és 
Szabadidőközpont néven. 

12. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Kőbányai Sport- és Szabadidőközpont 
kiemelt 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 megtételére. 

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 
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l. melléklet a . ..12015. (III 19.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ll. § (7) bekezdése alapján a 
Kőbányai Sportközpont megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 

l. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 

l 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Sportközpont 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: ll 05 Budapest, Ihász utca 24. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 792635 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15792637-2-42 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2015. május 31. 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény ll. § (2) és (3) bekezdése alapján jogutóddal történő megszűnés 
átalakítás sal, egyesítéssei (összeolvadás). 

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2015. (III. 19.) KÖKT határozatával döntött 
a jogutóddal történő megszüntetésről összeolvadás útján a hatékonyabb feladatellátás 
érdekében. 

2.5. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátásának 
módja: a megszüntetett intézmény valamennyi feladatát a jogutódjaként létrejövő 
Kőbányai Sport- és Szabadidőközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.) 2015. június 
l-jétől fogja teljes körűen ellátni. 

2 6 A. t' d k"lt ' t' . .. JOgu o o segve est szerv 

megnevezése székhelye 

Kőbányai Sport- és Szabadidőközpont ll 07 Budapest, Bihari utca 23. 

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3 .1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és 
mértéke: A megszüntetett költségvetési szerv jogszerű kötelezettségvállalásának 
utolsó napja: 2015. május 15. azzal, hogy csak a megszűnés napjáig terjedő 
időszakra, a jogszerű és gazdaságos működőképesség fenntartásához 
nélkülözhetetlen kötelezettségek vállalására kerülhet sor. 
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3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2015. 
május 15. 

3.2. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések: A megszüntetett 
költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban, munkajogviszonyban vagy 
egyéb jogviszonyban állók jogviszonya a Kőbányai Sport- és Szabadidőközpontnál 
mint általános jogutódnál változatlanul fennmarad. 

3.3. A közfeladathoz kapcsolódó vagyon további használata: 

a használat további módja vagyonelem megnevezése 
a jogutód használó 
megnevezése, székhelye 

Gyakorló utcai sporttelep 

l 
Az alapfeladatok ellátását 

ll 06 Budapest, Gyakorló 
utca 25. HRSZ.:39210/178 képező ingatlanvagyon 

r-------t-------------1 Budapest Főváros X. 
Ihász utcai sporttelep kerület Kőbányai 

2 ll 05 Budapest, Ihász utca Önkormányzata tulajdona 
marad, azokat a jogutód 24. HRSZ.:41447 

1-----+-------------l költségvetési szerv részére 
Sibrik Miklós úti térítésmentesen 

3 
tornaterem és teniszpálya használatába adja. 
ll 08 Budapest, Sibrik 
Miklós út 66_68. HRSZ.: Az alapfeladat ellátásához 
41090/3 szükséges ingó vagyon a 

f------+---~--------1 4/2013. (L ll.) Korm. 
Újhegyi Uszoda és rendelet 49/B. §(4) 

4 Strandfürdő ll 08 bekezdésében foglaltak 
Budapest, Újhegyi út 13. szerint kerül átvezetésre. 
HRSZ.: 42444/22 

Kelt: Budapest, 2015. március" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kőbányai Sport- és 
Szabadidőközpont 1107 
Budapest, Bihari utca 23. 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2. melléklet a . ..12015. (III 19.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ll. § (7) bekezdése alapján a 
Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ megszüntető okiratátakövetkezők 
szerint adom ki: 

l 

l. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító 
száma 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Sportlétesítményeket 
Fenntartó Központ 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 1107 Budapest, Bihari utca 23. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 825735 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15825737-2-42 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2015. május 31. 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény ll. § (2) és (3) bekezdése alapján jogutóddal történő megszűnés 
átalakítással, egyesítéssei (összeolvadás). 

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2015. (III. 19.) KÖKT határozatával döntött 
a jogutóddal történő megszüntetésről összeolvadás útján a hatékonyabb feladatellátás 
érdekében. 

2.5. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátásának 
módja: a megszüntetett intézmény valamennyi feladatát a jogutódjaként létrejövő 
Kőbányai Sport- és Szabadidőközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.) 2015. június 
l-jétől fogj a teljes körűen ellátni. 

2 6 A. t' d k""lt ' t' . .. Jogu o o segve esi szerv 

megnevezése székhelye 

Kőbányai Sport- és Szabadidőközpont 1107 Budapest, Bihari utca 23. 

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3 .l. l. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és 
mértéke: A megszüntetett költségvetési szerv jogszerű kötelezettségvállalásának 
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l 

utolsó napja: 2015. május 15. azzal, hogy csak a megszűnés napjáig terjedő 
időszakra, a jogszerű és gazdaságos működőképesség fenntartásához 
nélkülözhetetlen kötelezettségek vállalására kerülhet sor. 

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2015. 
május 15. 

3.2. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések: a megszüntetett 
költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban, munkajogviszonyban vagy 
egyéb jogviszonyban állók jogviszonya a Kőbányai Sport- és Szabadidőközpontnál 
mint általános jogutódnál változatlanul fennmarad. 

3.3. A közfeladathoz kapcsolódó vagyon további használata· 

vagyonelem megnevezése a használat további módja a jogutód használó 
megnevezése, székhelye 

1107 Budapest, Bihari utca Az alapfeladatok ellátását Kőbányai Sport- és 
23. HRSZ.: 38367/5 képező ingó és Szabadidőközpont 1107 

ingatlanvagyon Budapest Budapest, Bihari utca 23. 
Főváros x. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
tulajdona marad, azonban 
azokat a jogutód 
intézmény használatába 
adja térítésmentesen. 

Kelt: Budapest, 2015. március" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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3. melléklet a . ..12015. (lll 19.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma 

Alapító okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kőbányai 
Sport- és Szabadidőközpont alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

l 

2 

3 

4 

l 

2 

l. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kőbányai Sport- és Szabadidőközpont 

1.1.2. rövidített neve: KSK 

1.2. A költségvetési szerv 

1.3 .l. székhelye: ll 07 Budapest, Bihari utca 23. 

1.3.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe 

Gyakorló utcai sporttelep ll06 Budapest, Gyakorló utca 25. HRSZ.: 
39210/178 

Ihász utcai sporttelep ll05 Budapest, Ihász utca 24. HRSZ.: 
41447 

Sibrik Miklós úti tornaterem és ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 66-68. 
teniszpálya HRSZ.: 41090/3 

Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő ll 08 Budapest, Újhegyi út 13. HRSZ.: 
42444/22 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. június l. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

megnevezése székhelye 

Kőbányai Sportközpont ll05 Budapest, Ihász utca 24. 

Kőbányai Sportlétesítményeket 1107 Budapest, Bihari utca 23. 
Fenntartó Központ 

14 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §(l) és (2) 
bekezdése alapján közreműködik a helyi sportfejlesztési koncepció megvalósításában. 
Az intézmény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 
önkormányzati költségvetési szerv közfeladatok ellátására. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

931100 Sportlétesítmény működtetése 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
4.3.1. 
4.3.2. 

4.3.3. 
4.3.4. 

4.3.5. 
4.3.6. 
4.3.7. 

4.3.8. 

4.3.9. 
4.3.10. 
4.3.11. 
4.3.12. 
4.3.13. 
4.3.14. 

4.3.15. 

4.3.16. 
4.3.17. 

4.3.18. 

4.3.19. 

a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítése, 
a szabadidő sportcélú eitöltéséhez szükséges feltételek biztosítása (korhatár 
nélkül), 
közreműködés a sport népszerűsítésében, 
a hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők számára ts a sportintézmények, 
sportlétesítmények használatának biztosítása, 
a fogyatékkal élők sportjának támogatása, lehetőségeinek fejlesztése, 
a sportvállalkozások ösztönzése, támogatása, 
a célkitűzésekkel összhangban a kerületben tevékenykedő testneveléssel és 
sporttal foglalkozó szervezetek támogatása, 
a jelentős nemzetközi sportesemények megrendezésében való közreműködés, 
nemzetközi sportkapcsolatok működtetése, 
szakmai továbbképzések megtartása, szervezése, 
egyéb, sportot segítő lehetőségek biztosítása, 
a doppingellenes tevékenység, 
az utánpótlás-nevelés támogatása, fejlesztése, 
az amatőr versenysport támogatása, 
az uszodai sport- és strandfürdő szolgáltatás, valamint az úszásoktatás 
biztosítása, 
kapcsolattartás és együttműködés más sportszervekkel, sportirányítással, 
továbbá nevelés-oktatási intézményekkel, azok sporttevékenységeinek 
támogatása, 
az óvodai és iskolai kerületi sportversenyek szervezése, 
a fejlett sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és sport személyi 
és tárgyi feltételei fejlesztésének segítése, 
a tanórán kívüli sportfoglalkozások szervezése, valamint tömeges részvétellel 
zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése, 
a lakosság minden rétegének ösztönzése a sportolásra a prevenció és a 
rekreáció céljából, az egészséges, mozgásban gazdag életmód iránti igény 
felkeltése, az ezzel kapcsolatos felvilágosító tevékenység, az 
egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálás, 
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l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

4.3.20. a lakossági tömegsport rendezvények szervezése, 
4.3 .21. a használatában lévő sportlétesítmények, sportintézmények működtetése, 
4.3.22. gondoskodás a sportlétesítmények védelméről, sportfunkciójuk megőrzéséről, 
4.3.23. az intézmény ingatlanjainak, azok egyes helységeinek (nyitott, illetve fedett 

egységek) működtetése, bérbeadása, hasznosítása, az azokhoz tartozó kisegítő 
létesítmények kiadása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

kormányzati funkciószárn 

013350 

066010 

081023 

081030 

081041 

081042 

081043 

081044 

081045 

081061 

086090 

091110 

091120 

091211 

091212 

092111 

092112 

092211 

092212 

095020 

kormányzati funkció megnevezése 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

Zöldterület-kezelés 

Doppingellenes tevékenység 

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és 
fejlesztése 

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és 
támogatása 

Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége 
és támogatása 

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-
tevékenysége és támogatása 

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 
támogatása 

Szabadidős park, fiirdő és strandszolgáltatás 

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

Sajátos nevelési tgényű gyermekek 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

Köznevelési intézményben tanulók 
rendszerű nevelésének, oktatásának 
feladatai 1-4. évfolyamon 

óvodai 

nappali 
szakmai 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. 
évfolyamon 

Köznevelési intézményben tanulók 
rendszerű nevelésének, oktatásának 
feladatai 5-8. évfolyamon 

nappali 
szakmai 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. 
évfolyamon 

Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 

Sajátos nevelési tgényű tanulók gimnáziumi 
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
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l 

2 

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és 
életminőségét segítő programok, támogatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület, 
Kőbánya és vonzáskörzete 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az intézmény vezetőjét Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb öt év 
határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: a Kőbányai Sport- és 
Szabadidőközpont Szervezeti és Működési Szabályzata szerint. 

Budapest, 2015. március" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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4. melléklet a . ..12015. (!Ill 9.) KÖKT határozathoz 

A Kőbányai Sport- és Szabadidőközpont alapításának ütemterve 

Feladat Intézkedésre .io2osult Határidő 

A költségvetési szervként működő 
intézmények megszüntetésének Polgármester 2015. május 31. 

adminisztrációja 
A költségvetési szervek megszüntető 

Képviselő-testület 2015. március 19. 
okiratainak elfogadása 

Az új költségvetési szerv alapító 
Képviselő-testület 2015. március 19. 

okiratának elfo2adása 
Az elfogadott megszüntető okirat és az 

új alapító okirat aláírása és az Polgármester 2015. március 27. 
államkincstárhoz történő megküldése 
A Kjt. 24.§ (3) bekezdése és a Mt. VI. 

fejezete szerint a közalkalmazottak, 
munkavállalók tájékoztatása és a Intézményvezetők 2015. május 15. 

szükséges munkáltatói intézkedések 
me2tétele 

Jogutód költségvetési szerv 
Képviselő-testület 

intézményvezető.iének kinevezése 

Magyar Államkincstárral való 
Gazdasági és Pénzügyi 

Főosztály, 

kapcsolatfelvétel, új törzsszám, adószám Személyügyi Osztály, 2015. április 30. 
igénylése, a bérszámfejtés előkészítési Köznevelési és 

feladatai Civilkapcsolati 
Osztály 

Kormányhivatalnál a működési engedély 
módosítása a jogutód költségvetési szerv Intézményvezető 2015.június 30. 

részére 
Jogutód intézmény feladataihoz szükséges 

Képviselő-testület 2015. március 19. 
létszám meghatározása 

Intézményvezető, 

A jogutód költségvetési szerv Gazdasági és Pénzügyi 
2015. június l. 

pénzforgalmi számláinak megnyitása Főosztály 

Intézményvezetők, 

Az összeolvadó szervek költségvetési Gazdasági és Pénzügyi 
2015. május 31. 

pénzforgalmi számláinak megszüntetése Főosztály 

Intézményvezetők, 

Az összeolvadó szervek adószámainak Gazdasági és Pénzügyi 
2015.június 30. 

megszüntetése Főosztály 

Az összeolvadó költségvetési szervek Intézményvezető, 2015. május 31-ei 
eszközeinek és a forrásainak leltározása Jegyző fordulónappal 

Közfeladat ellátásához kapcsolódó Intézményvezetők, 

díjbevételek díjbeszedési jogosoltsága Gazdasági és Pénzügyi 2015. május 31. 
átadásának előkészítése Főosztály, Jegyző 

Jogutód intézmény Szervezeti és 
Intézményvezető 2015.június 30. 

Működési Szabályzatának előkészítése 
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5. melléklet a . ..12015. (III 19.) 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 Kőbányai Sport- és Szabadidőközpontban (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-jétől2020. 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) számítógép felhasználói szintű ismerete, 
d) idegen nyelv ismerete, 
e) 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 időpontj a: 
A munkakör legkorábban 2015. június L napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. április 24. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit osztályvezető 
nyújt a 06-1-4338-153-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 Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályánál 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 határidejeabenyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülés 
napJa. 
A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
www.kozigallas.gov.hu, publikálás időpontja: 2015. március ... 

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 információ a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhető. 
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