
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezetői 

(magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás 

közzétételéről 

 
 

1. előterjesztés száma: 130/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella  

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat  

2. melléklet: pályázati felhívás  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

- Humánerőforrások Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

− 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a 

továbbiakban: Kjt.) 

− a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 

testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. 

(XII.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 

− 77/1993. (V.12.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által 

fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 

intézményeknél  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

 

Bicske Város Önkormányzata fenntartásában lévő Sportlétesítmény és Szabadidőközpont 

Üzemeltető intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízása 2023. január 31. napján lejár.  

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B.§ 

(1) bekezdése értelmében a magasabb vezetői feladatok ellátására pályázatot szükséges kiírni. 

A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki. 

A Kjt. 23.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a munkáltató vezetője és helyettese, valamint a 

munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető 

magasabb vezetőnek minősül. Az Mötv. 42.§ 2. pontja előírja, hogy a magasabb vezetői 

feladatokat ellátó intézményvezető esetében a kinevezési, megbízási jogkört a képviselő-

testület gyakorolja. 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a 

pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör 

gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően  



 

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

önkormányzati 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 hatvan napon belül, vagy első ülésén (ha e jogot testület 

gyakorolja) dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.  

A sportintézmény-vezetők kinevezésére vonatkozó feltételeket a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról 

szóló 325/2008. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályozza. A sport 

területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről 

szóló 157/2004. (V. 18.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Jegyzék) előírásai az irányadóak. 

A Vhr. 5. § (1) bekezdése szerint 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. A Vhr. 5. § (2) bekezdése alapján magasabb vezetői megbízás 

legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. 

Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott a kinevezés szerinti munkaköre 

mellett látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. 

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a pályázati feltételeket tartalmazó pályázati felhívás. 

  

A pályázati felhívást a 2. határozati javaslat tartalmazza.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok 

elfogadására. 

 

Bicske, 2022. szeptember 8. 

  

 

 Bálint Istvánné  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet a 130/2022. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezetői (magasabb 

vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a fenntartásában működő Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 

intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására pályázatot ír ki és tesz 

közzé a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti tartalommal, 

2. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (6) bekezdése 

alapján eseti bizottságot hoz létre, amelynek tagjai: 

a. Sulyokné Guba Judit a Humánerőforrások Bizottság Elnöke 

b. Balázs Péter a Humánerőforrások Bizottság tagja 

c. Varga Györgyné a Humánerőforrások Bizottság tagja 

d. Dr. Lovasné Báder Katalin a Humánerőforrások Bizottság tagja 

e. Némethné Horváth Nikoletta a Humánerőforrások Bizottság tagja 

 

 

Határidő: 2022.10.20. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 



2. melléklet a 130/2022. előterjesztéshez 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 20/B. §-ai alapján  

pályázatot hirdet  

 
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 

Intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott 5 éves időtartamra, 2023. 

február 1. napjától – 2028. január 31. napjáig szól.  

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2060 Bicske, Nagy Károly utca 5. 

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

Az intézményvezető feladata a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 

költségvetési szerv irányítása, vezetése és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső 

szabályzatok és az alapító okirat rendelkezései szerint.  

A szabadidős és sport tevékenységek megfelelő biztosítása, az üzemeltetés teljeskörű ellátása a 

jogszabályok alapján. Az üzemeltetési feladatkör a költségvetési szerv alapító okiratában, a 

fenntartó döntésében foglaltaknak megfelelő vonatkozó jogszabályi előírások szerinti ellátása. 

Együttműködés a köznevelési intézmények vezetőivel, a Bicskei Polgármesteri Hivatallal való 

folyamatos kapcsolattartás.  

Gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról, biztosítja 

az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, szakmai önállóságát, valamint a 

törvényesség és az önkormányzati vagyon védelmét. 

Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. 

(XII.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

• A Vhr. 5. § (1) bekezdés szerinti képesítés 

• Sportlétesítmény üzemeltetés területén szerzett legalább 3 éves vezetői tapasztalat 

• magyar állampolgárság,   

• büntetlen előélet, cselekvőképesség, a pályázó nem állhat foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása 

• B kategóriás gépjárművezetői engedély 

 

Elvárt kompetenciák: 

• kiváló szintű döntési képesség, kiemelkedő kommunikációs készség 



• kiváló szintű, pontos és megbízható munkavégzés, önállóság 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• legalább 5 év vezetői szakmai tapasztalat 

• B kategórián kívüli egyéb gépjárművezetői engedély 

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• részletes szakmai életrajz  

• motivációs levél 

• az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések bemutatását, szakmai és vezetői 

programját  

• felsőfokú iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata 

• közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, 

amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás 

hatálya alatt,  

• nyilatkozatot, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,  

• nyilatkozatot, hogy hozzájárul a véleményezők részére pályázata tartalmának 

megismeréséhez,  

• nyilatkozatot, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához 

hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri 

• nyilatkozatot, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja-e,  

• megbízása esetén nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. § szerinti 

összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, 

• B kategóriás vezetői engedély másolata,  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2023. február 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.12.31. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, zárt borítékban a pályázatnak Bicske Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (2060 Bicske, Hősök tere 4.).  

Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését „Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető Intézményvezető” 

• Ügyfélkapun keresztül Bicske Város Önkormányzata Hivatali Kapujára (rövid név: 

BICSKEONK, KRID: 341914991) megküldve. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A bizottsági véleményezést követően Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

dönt az érvényes pályázatokról.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi 

ülés. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  



• Bicske Város Önkormányzata honlapja: www.bicske.hu – 

https://kozigallas.gov.hu oldalon közzététellel egyidejűleg 

 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Fritz Gábor, a Bicskei Polgármesteri 

Hivatal jegyzője nyújt a 06/22/565-464-es telefonszámon. 

 

Határidő: 2022.12.31. 

Felelős: polgármester 

http://www.bicske.hu/
https://kozigallas.gov.hu/

