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Előterjesztés 
új költségvetési szerv létrehozásáról 

1. előterjesztés száma: 214/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné Bacsó Erika  

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: dr. Petrik Péter 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet –  Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető Alapító 

Okiratának elfogadásáról - határozati javaslat 

 2. melléklet - Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető törzskönyvi 

bejegyzéséről - határozati javaslat 

 3. melléklet – Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető gazdasági 

feladatainak ellátásáról – határozati javaslat 

 4. melléklet – Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető magasabb 

vezetői pályázat kiírásáról – határozati javaslat 

 5. melléklet - Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető magasabb 

vezető megbízásáról 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt  

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 

 Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 

 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

 

Jelenleg a Bicskei Tanuszoda üzemeltetését a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Kft. látja el és 

Önkormányzatunk üzemeltetési szerződés alapján biztosítja a feladatellátáshoz szükséges költségeket a 

Kft. részére. 

 

Mindazonáltal a lehetőségeket megvizsgálva célszerűbbnek gondoljuk az uszodát és az üdülőtábort 

intézményként működtetni, tekintettel arra, hogy az uszoda működéshez szükséges ingatlan, valamint 

tárgyieszközök is az önkormányzat tulajdonában állnak. Jelenleg a beruházási és felújítási munkálatokat 

az önkormányzatnak kell bonyolítani annak érdekében, hogy azok költsége az ingatlanon aktiválva a 

mérlegben megjelenjen. Önkormányzati intézményként a finanszírozása a költségvetésben 

meghatározottak alapján történne, és a gazdálkodása is átláthatóbbá válna. A gazdasági feladatok 

ellátása így nem külső vállalkozóval, hanem a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának 

közreműködésével valósulna meg. 

 

Nevezett költségvetési szervet 2017. szeptember 1. nappal javasoljuk megalapítani Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető néven. Tekintettel arra, hogy a létrejövő intézmény az üzemeltetéshez 

szükséges engedélyekkel még nem rendelkezik, és azok beszerzése huzamosabb időt vesz igénybe, így 

a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Kft. végelszámolásáról a későbbiekben szükséges határozni.  
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Az új költségvetési szerv törzskönyvi bejegyzéséhez szükséges az intézményhez megbízott vezetőt 

kijelölni a vezetői pályázat lefolytatásáig. 

  

Az új költségvetési szervek alapítása az Áht. 8. § (5) bekezdése alapján az alapító szerv által kiadott 

alapító okirattal történik, melynek tartalmát az Ávr. 5. §-a határozza meg azzal, hogy az új intézmény 

szakágazati besorolására és szakmai tevékenységeire a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szabályait 

kell alkalmazni.  

 

Ezen rendelet az Alapító Okiratban kizárólag a közfeladati szakmai alaptevékenységek szerepeltetését 

teszi lehetővé, melyeken túlmenően természetesen mód van az új intézmény által egyéb feladatok 

végzésére is, de ezen feladatok az Alapító Okiratban nem szerepeltethetőek.  

 

A fentiekben részletezett tartalommal elkészített Alapító Okiratot az I. határozati javaslat tartalmazza. 

 

I. Az új intézmény létrehozása a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Kft.-nél foglalkoztatott 

alkalmazottak tekintetében a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) 

bekezdése alapján a „Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény 36. §-nak munkáltatói 

jogutódlással történő tovább foglalkoztatását eredményezi.  

  

Az Mt. 38. § és 39. §-aiban foglaltak szerint az érintett közalkalmazottakat a munkáltatói jogutódlásról 

írásban tájékoztatni kell az átszállást megelőzően 15 nappal korábban, továbbá az átadó és az átvevő 

munkáltatónak írásban tájékoztatást kell adniuk a munkafeltételek esetleges megváltozásáról is.  

 

Ezen eljárást a megbízott intézményvezetőnek szükséges lefolytatnia az ügyvezetőkkel együttműködve 

azon időpontban, amikor a működési feltételek biztosítottak. 

 

II. Az Alapító Okirat elfogadását követően az új intézmény a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 

Igazgatósága részére történő törzskönyvi bejegyzéséről határidőn belül gondoskodni szükséges. Az erről 

szóló határozati javaslatot a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

III. Az új intézmény létrehozása során arról is szükséges dönteni, hogy milyen módon történik a 

gazdálkodása. Az alapító szervnek ki kell jelölnie a pénzügyi gazdálkodási feladatokat ellátó 

költségvetési szervet, melyre a Bicskei Polgármesteri Hivatalt célszerű kijelölni.  

 

IV. Az új költségvetési szerv magasabb vezetői beosztására a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 

1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § és 20/B. §-ban szabályozott pályázati eljárást követően adható magasabb 

vezetői megbízás.  

 

 Az új költségvetési szerv közalkalmazottai jogállására a Kjt. szabályain túlmenően a Kjt. végrehajtásáról 

a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 

intézményeknél rendelkező 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. 

 

A Kjt. 23. § (1) bekezdése szerint magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező 

közalkalmazott lehet, további képesítési követelményeket a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet nem állapít 

meg. A pályázati felhívásban ezáltal pályázati feltételként a Kjt.-ben meghatározott feltételeket lehet 

alkalmazni, minden további a Képviselőtestület által fontos szempontot előnyben részesítési feltételként 

lehet meghatározni, mind az iskolai végzettséget, mind szakmai gyakorlatot illetően.  

 

A Kjt. szabályai szerint a pályázat meghirdetését követően a pályázatok benyújtására 30 napos határidőt 

kell biztosítani,  

 

Az intézményvezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívást a 4. sz. határozati javaslat 

tartalmazza.  
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V. Az új intézmény törzskönyvi bejegyzésével az intézmény adószámot kap, mely azonban vezető 

személye hiányában nem adható, ezért javasoljuk, hogy a Képviselőtestület hatalmazza fel a 

polgármestert - 2017. szeptember 1-jei kezdő hatállyal a pályázat eredményes elbírálása időpontjáig - a 

vezetői teendőkkel történő személy megbízására, melyre vonatkozó döntési javaslatot a V. határozati 

javaslat tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságokat és a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 

szíveskedjenek.  

 

Bicske, 2017. június 27. 

 

  

 

 Pálffy Károly  

 polgármester 

 

 

 

1. melléklet a 214/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető alapító okiratának elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont 

Üzemeltető intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 
 Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető  

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye 

1.1. A költségvetési szerv 
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1.1.1. megnevezése: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2060 Bicske, Nagy Károly u. 5. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. szeptember 1. 

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

2.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Bicske Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pont 
alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a sport, 
ifjúsági ügyek. 

 

 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841 117 Kormányzati és Önkormányzati Intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: uszodaüzemeltetés 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 081 030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

2 013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

3 081 045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bicske Város teljes közigazgatási területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A módosított kiadási előirányzatok 
50 %-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben meghatározott nyilvános pályázati eljárásban Bicske Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg. A pályázat elbírálásáig a költségvetési szerv 
megbízott vezetőjét a polgármester bízza meg, illetve menti fel. A költségvetési szerv pályázaton 
kiválasztott vezetőjét Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult felmenteni, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § g) pontja alapján a 
polgármester gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény 

3 Megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2017. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Bicske, 2017. ……………………………... 

P.H. 

aláírás 

 

Határidő: 2017. július 06. 

Felelős: Polgármester 
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ZÁRADÉK:   

 

Az Alapító Okiratot Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2017. (……..) számú 

határozatával hagyta jóvá.  

 

Bicske, 2017………….hó….nap.  

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 
 

2. melléklet a 214/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető törzskönyvi bejegyzéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy  

 

1. a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér 

Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi nyilvántartásba 2017. szeptember 1-ei hatállyal történő 

bejegyzése érdekében 8 napon belül küldje meg. 

2. az Alapító Okiratnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

 

Határidő: 2017. július 15. 

Felelős: Polgármester 

3. melléklet a 214/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető gazdálkodási jogköréről 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont 

Üzemeltető szerv gazdálkodási jogköre tekintetében az alábbi döntést hozza: 
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A Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető önkormányzati költségvetési szerv pénzügyi-

gazdálkodási feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján – a Bicskei Polgármesteri Hivatal látja 

el. 

 

Határidő: 2017. szeptember 1. 

Felelős: Polgármester 

4. melléklet a 214/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztásának 

ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 

 
megtárgyalta a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztásának 

ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  
 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A §-a és 20/B §-a alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet a Sportlétesítmény 

és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására az 

alábbiak szerint:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

…………………………… 

intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott 5 év időtartamra, 2018. január 1. 

napjától – 2022. december 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, üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység koordinálása, vezetése. A szabadidős és sport 

tevékenységek megfelelő biztosítása, az üzemeltetés teljeskörű ellátása a jogszabályok alapján. 

Együttműködés a köznevelési intézmények vezetőivel, a Bicskei Polgármesteri Hivatallal való 

folyamatos kapcsolattartás. Az üzemeltetési feladatnak a költségvetési szerv alapító okiratában, a 

fenntartó döntésében foglaltaknak megfelelő vonatkozó jogszabályi előírások szerinti ellátása.  

Illetmény és juttatások: 
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a „közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 

intézményeknél” szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

• Felsőfokú végzettség 

• Létesítményüzemeltetés területén szerzett legalább 3 éves tapasztalat 

• magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,  

• büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,  

• vagyonnyilatkozat-tétel 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: 

• B kategórián kívüli egyéb gépjárművezetői engedély 

• Saját tulajdonú gépjármű 

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• szakmai életrajz,  

• motivációs levél,  

• az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléssel 3 példányban,  

• 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,  

• nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez,  

• nyilatkozat, hogy hozzájárul a véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,  

• nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,  

• B kategóriás vezetői engedély másolata,  

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30. 

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

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

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Bicske Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2060 

Bicske, Hősök tere 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: ………/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.  
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat az Önkormányzat Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága véleményezi, melyet 

követően a pályázatokról Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestülete dönt. Közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés a pályázó végzettségének megfelelő előadói munkakörre szól.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.  
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• Bicske Város Önkormányzata honlapja: www.bicske.hu – https://kozigallas.gov.hu 

oldalon közzététellel egyidejűleg 

2.  A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt a pályázati felhívásnak a Közszolgálati Állásportálon és az 

Önkormányzat honlapján történő közzététele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 

Felelős:  Fritz Gábor  

 Bicskei Polgármesteri Hivatal jegyzője 

Határidő: 2017.10.24. 

Határidő: 2018. január 1. 

Felelős: Polgármester 

5. melléklet a 214/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézmény vezetője megbízásáról 

 
 

Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a polgármester a Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető – továbbiakban: Intézmény – magasabb vezetői feladatainak ellátásával 

2017. szeptember 1-jei kezdő hatállyal megbízott vezetőt bízzon meg, az Intézmény magasabb vezetői 

beosztására kiírt pályázati felhívás eredményes elbírálásának időpontjáig, de legfeljebb 2017. december 

31-napjáig.  

 

 

Határidő: 2017. szeptember 1. 

Felelős: Polgármester 

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

