
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezetői 
pályázatáról 

 
 
1. előterjesztés száma: 3/2023. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella  
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet – határozati javaslat  
2. melléklet – beérkezett pályázat (Vida Krisztina)  
3. melléklet – beérkezett pályázat (Szabó Attila) 
4. melléklet – bizottsági vélemény 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
- Képviselő-testület által a pályázók meghallgatására létrehozott  
bizottság  

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános  
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített 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! 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/2022. (X.17.) számú határozatában a 
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezetői (magasabb vezetői) 
beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről döntött. 
 
A pályázati felhívásra kettő darab pályázat érkezett.  
A beérkezett pályázatok közül egy felel meg minden tekintetben a pályázat kiírója által 
támasztott követelményeknek és a jogszabályi előírásoknak. 
Vida Krisztina pályázó által benyújtott pályázati anyag nem tartalmazza, hogy a pályázónak 
lenne legalább 3 éves vezetői tapasztalata sportlétesítmény üzemeltetés területén.  
 
A képviselő-testület által létrehozott eseti bizottság Szabó Attila pályázót meghallgatta. A 
bizottság véleménye az előterjesztés mellékletét képezi. 
A képviselő-testület, mint kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója az eseti bizottság írásba 
foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a 
közalkalmazotti jogviszony létesítéséről és a magasabb vezetői megbízásról. 

 



 

A magasabb vezetői feladat ellátása magasabb vezető beosztásra történő megbízással történik. 
A magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezés 
szerinti munkaköre mellett - látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő 
feladatait.  

A határozatlan időre kinevezett közalkalmazott fizetési osztályát a Kjt. 61. § (1) bekezdésének 
figyelembevételével, a fizetési osztályához tartozó fizetési fokozatát a Kjt 87/A. § 
alkalmazásával a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani.  
A munkáltatóval kötött külön megállapodás alapján a közalkalmazott a fizetési fokozata alapján 
járó illetményén felül illetménykiegészítésben részesülhet. 
A magasabb vezető vezetői pótléka a Kjt. 70.§ (2) a) pont alapján legfeljebb a pótlékalap 500%-
a, a Kormányrendelet 10/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján azonban nem lehet kevesebb a 
pótlékalap 250%-nál.  
A pótlékalap mértéke a hatályos költségvetési törvény 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
20.000 forint. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

 

Bicske, 2023. január 27. 
  
 
 
 Bálint Istvánné  
 polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. melléklet a 3/2023. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezetői pályázatáról 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1.) a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezetői (magasabb 
vezető) feladatok ellátására kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 

2.) Szabó Attila pályázót jelenleg is fennálló, határozatlan idejű közalkalmazotti 
kinevezése mellett 2023. február 1. napjától 2028. január 31. napjáig, 5 éves időtartamra 
megbízza a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető magasabb vezetői 
feladatainak ellátásával, 
 

3.) vezetői pótlékát a Kjt. 69. §-ban meghatározott illetménypótlék 500 %-ában állapítja 
meg. 

 

Határidő: 2023. január 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
 



P ;"•·:le< P1'•P. •.'ír_nrn,;+en· li""'"'t"'l
.•,�, ., ... · ' t'.'.\,I;� 12.U.�,�4, ,-. ,_ ,.A.il'.C,4 a 

f---··-----· -------- -------------< 

t Ún:c7.�r:;_. ... , .... _.J��?. -�-�� .. �-�: .... bó .......... n
j S7am: g] lam

....:.
;L Melléklet . , . i E;ö�:nirn j Utószám: El . p, lir

: 1 ' 

l1L � 
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Küldő 

Viselt név: 

Születési név: 

Anyja neve: 

Dátum: 

VIDA KRISZTINA Hivatkozási szám: 

VIDA KRISZTINA Azonosító: 

                                   Témacsoport 
azonosító: 
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ALAÍRÁSSAL LATTA EL; 

AVDH SIGN 

I
ÉRKEZET"

f 2022 :::. ! l / 
1 Wl-HC:-
j ••••••••••••••.••.• ' • -- �- - ,--- -

2022.12.01 

EPAPIR-20221201-
5244 

EGYEB 

Születési hely: Témacsoport neve: Egyéb 

Születési idő: 

Címzett 
BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2060, Bicske 
Hősök tere 4 

Tárgy: 
Pályázat megküldése - Vida Krisztina 

Tisztelt Bicske Város Önkormányzata! 

Ügytípus azonosító: EGYEB UGY 

Ugytípus neve: Egyéb 

Csatoltan megküldöm a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 
Intézményvezető beosztás ellátására készített pályázati anyagomat. 

Tisztelettel: 

Vida Krisztina 

Mellékletek száma: 7 
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Vida Krisztina 

A DóKUMENTUMOT OIGlfÁUS 
ALAIMSSAL LÁTTA EL, 

AVDH SIGN 

állandó lakcím: 8000 Székesfehérvár, Olaj u. 12. 
tartózkodási hely: 2060 Bicske, Nagy Károly tér 9/ A. 
telefon:  
e-mai 1: 

Jelenlegi munkahely: 

Előző munkahelyek: 

2012- Fejér Megyei Kormányhivatal 

igazgatási szakügyintéző 

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal 
Hatósági osztályának feladatellátásába tartozó általános járási 
hatósági feladatok ( oktatás, közgyógyellátás, eü. szolgáltatás, 
ápolási díj, aktívkorúak ellátása) 

üzemeltetési és beruházási szakreferens 

Fejér Megye Kormányhivatal Beruházási és Üzemeltetési 
Osztály hatáskörébe tartozó feladatellátás; 
közbeszerzések/beszerzések előkészítése; kapcsolattartás 
beruházókkal, kivitelezőkkel, felsővezetéssel 

2011- 2012. Zirci Ciszterci Apátság, Zirc 
Apáti Hivatal 
titkársági hivatalvezető 

Dékány Árpád Sixtus O.Cist zirci apát személyes ügyeinek, 
levelezéseinek bonyolítása 
programjainak szervezése 
t itkársági feladatok ellátása (adminisztráció) 
a ciszterci rend egyházi és világi rendezvényeinek 
szervezése 
kapcsolattartás az egyházi és a világi szervekkel, 
intézményekkel (Kormányzat, Egyházvezetés, egyházi- és 
egyéb oktatási intézmények) 
médiakapcsolatok, rendi szóvivő 
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tntézményi azonosító: FI2112O Sorszám: Klli\'I-9/2O1 ... 

Ezt az oklevdet 

lVIarthné Vida Krisztina 

számára állítottuk ki, 

akí                                                                                  településén Vida Krisztina néven 

Nyugat-magyarországi Egyetem 

nevü frtsöoktatásí intézményben kulturúlís mediáció mesterképzési szakon tanulmányi 
kötelezettségcii1ek: eleget tett. A szak képzési ideje 4 .félév. 

A záróvizsga-bizottság 2014. év június hó 13. napján kelt határozata alapján nevezett mcsterl\)kozatot és 

okleveles kulturális mediátor 

szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése kiváló .

.': 

'l Győr, 2014. június 27. 

,-----...
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a Nyugat-magyic11·országi Egyetem 

Apáczai Csere János Kar 
dékánja 
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A DóKUMENTUMOTÓIGi,ÁllS 
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA El. 

AVDH SIGN 

Nyilatkozat 

Alulírott Vida Krisztina (an:                                                                                      ) 
hozzájárulok, hogy a Bicske Város Önkormányzata által kiírt Sportlétesítmény és 
Szabadidőközpont Üzemeltető Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására 
beküldött pályázati anyagomba foglalt személyes adataimat az eljárással összefüggésben 
szükségszerüen kezelje. 

Bicske, 2022. december 1. 

{r�� {)"'----- rjZJ-C!.._ ___ "" 

Vida Krisztina 



Nyilatkozat 

Alulírott Vida Krisztina (an:                                                                                                      ) 
nyilatkozom, hogy a Bicske Város Önkormányzata által kiírt Sportlétesítmény és 
Szabadidőközpont Üzemeltető Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására 
beküldött pályázati anyagomat véleményezők megismerhetik. 

Bicske, 2022. december 1. 

1 .. ,..,,,,..;,,<> ; . 
,j'-C ("i-.___ .. ::: ... /✓-'"-<.'.'. ____ --, 

Vida Krisztina 



Nyilatkozat 

Alulírott Vida Krisztina (an:                                                                                         ) 
hozzájárulok, hogy a Bicske Város Önkormányzata által kiírt Sportlétesítmény és 
Szabadidőközpont Üzemeltető Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására 
beküldött pályázati anyagomat nyilvános képviselő-testületi ülésen elbírálja. 

Bicske, 2022. december 1. 

Vida Krisztina 



Nyilatkozat 

Alulírott Vida Krisztina (an:                                                                                                  ) 
nyilatkozom, hogy a Bicske Város Önkormányzata által kiírt Sportlétesítmény és 
Szabadidőközpont Üzemeltető Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátásával 
kapcsolatban vállalom a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást. 

Bicske, 2022. december 1. 

Vida Krisztina 



Nyilatkozat 

Alulírott Vida Krisztina (an:                                                                                                      ) 
nyilatkozom, hogy a Bicske Város Önkormányzata által kiírt Sportlétesítmény és 
Szabadidőközpont Üzemeltető Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátásával 
kapcsolatban megbízásom esetén a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség velem szemben nem 
áll fenn. 

Bicske, 2022. december 1. 

ír--�_ · e�- o .,�ez __ _:________
Vida Krisztina 



1. Személyi adatok

Vezetéknév/Utónév: 

Születési név: 

Anyja neve: 

Neme: 

Születési hely, idő: 

Családi állapot: 

Állampolgárság: 

Állandó lakcím: 

Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely): 

Telefonszám(ok): 

Fax: 

E-mail: 

Honlap: 

2. Betöltött/betölteni kívánt beosztás,
munkakör, foglalkozási terület 

Milyen munkakörben, illetve foglalkozási területen 
dolgozik/kíván dolgozni: 

3. Szakmai tapasztalat
(minden betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól 
kezdve, és visszafelé haladva, a Jelenleg betöltött 

állást is beleértve) 

Időtartam: 

Fog I a I kozá s/beosztás: 

Főbb tevékenységek és feladatkörök: 

A munkáltató neve és címe: 

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 
megszűnésének/megszüntetésének jogcíme: 

Foglalkozás/beosztás: 

Főbb tevékenységek és feladatkörök: 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Szabó Attila 

 

férfi 

 

Nős 

Magyar 

2060 Bicske, Kodály Zoltán utca 9/A 

Intézményvezetői munkakör 

2017-2022 

Intézményvezető 

Bicske Városi Tanuszoda és a Bicske város 
tulajdonában lévő Zánkai Üdülőtábor 

üzemeltetése, vezetése 

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont 
Üzemeltető 

2013-2017 

Beszerzési és Üzemeltetési munkatárs 
Üzemeltetési feladatok ellátása, Informatikai 

eszközök beszerzése, régi és új irodák 
bérlésével kapcsolatos feladatok ellátása, 

újonnan belépő és kilépő személyekkel 
kapcsolatos ügyintézés, stb. 

























Nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adataim 

kezeléséhez 

Alulírott Szabó Attila (születési idő:                 Anyja neve:                     ) 
nyilatkozom, hogy hozzájárulok a pályázati anyagban szereplő személyes 
adataimnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

Szabj Attila 
� '"" � 
Nyilatkozat tevő 



Nyilatkozat a véleményezők részére a pályázati anyagom 

tartalmának megismeréséhez 

Alulírott Szabó Attila                                                                                        
nyilatkozom, hogy hozzájárulok a véleményezők részére a pályázati anyagom 
tartalmának megismeréséhez. 

Szag_ó Attila 
�

("\

� 

Nyilatkozat tevő 



Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tétel vállalásához 

Alulírott Szabó Attila                                                                                 
nyilatkozom, hogy hozzájárulok a vagyonnyilatkozat tétel vállalásához. 

Sza�Attila 
�

r 

?>� 
Nyilatkozat tevő 



Nyilatkozat a pályázat nyilvános képviselő-testületi 

ülésen történő elbírálásához 

Alulírott Szabó Attila (                                                        ) 
nyilatkozom, hogy hozzájárulok a pályázat nyilvános képviselő-
testületi ülésen történő elbírálásához 

��t� 
Nyilatkozat tevő 
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Number: 4-AKG/2018. 
HUQF Leve!: 6 

hsti-ution ldentification Number: FI10955 
EQF Leve!: 6 

It is hereby certified that 

SZABÓ ATTILA 

(born Szabó Attila, on                   , Hungary), having completed an approved 
bachelor's degree programme and fulfilled the academic requirements of the 

Eszterházy Ká1 oly University 

was duly admitted to the bachelor's degree Bachelor of Arts/Science Agricultural 
Engineering in Environmental Management and has qualified as 

agricultural engineer in Environmental Management. 

The duration of programme of study was 7 semesters. Overall classification of 
the qucdification: satisfactory. 

Eger, 12 January 2018 

LS. 

Chairman, Final Examinil.tion Board Rector 

The bearer of this certificate fulfilled the requiremcnts of the Settlemcnt
Environmental Managcr specialisation. 
The bcarcr of tbis certificate began his/her pro gramm e of study at (the) Károly 
Róbert College, the predecessor of the issuing institution. The legal succession 
came into effect on 1/07/2016. 

Eger, 12 January 2018 

LS. 

Rector 

.i 
1 



Sorszám: PT J 

Sorszám: 4-AKG/2018. 
MKKR szintje: 6 

Intézményi azonosító: FI109 S S 
EKKR szintje: 6 

Ezen oklevél tanúsítja, hogy 

SZABÓ ATTILA 

(született: Szabó Attila, Magyarország,                                           ) az 

Eszterházy Károly Egyetem 

környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak tanulmányi 
kötelezettségeinek eleget tett, alapfokozatot és 

környezetgazdálkodási agrármérnök 

szakképzettséget szerzett, a szak képzési ideje 7 félév. Oklevelének minősítése: 
közepes. 

Eger, 2018. január 12. 

/� 

?:Jk�u
a Záróvizsga-bizottság/elnöke rektor 

Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a képzéshez tartozó 
településkörnyczct-gazda specializáció követelményeit telj e sítette. 

Az oklevél tulajdonosa tanulmányait a kiállító intézmény jogelőd felsőoktatási 
intézményében, a Károly Róbert Főiskola nevű felsőoktatási intézményben 

folytatta. A jogutódlásra 2016. július L.jén-került sor. 
,,.,.·-:.-{ -:,· 

Eger, 2018. január 12. 

rektor 

A. Tii. 2900/MA r. sz. - 1601571 -- Pátria Nyomda Zrt. 
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Súilclési hely 
l'lan: ,,r llirlli 

Tanüsítjuk, hogy 

Wc hereby ccrtify that 

Szabó Attila 

Név 

N;1111c 

19�05750 
lfr myi'lvc:inyszám 

,Scrial Number 

1. 

,f%(f,r/í$%�{1\i� 
.r��/ ,:;:,-:_,rP.:�

:: .... fJ··

.,.✓i\'<.-' 

'\:: 

Sz(i lclési ilWi 
IJ,ilc of llir�1 

EREDMÉNYES ÁLLAMILAG ELISMER 

N YELVVIZSGÁT TET T  

HAS SUCCESSFULLY PASSED THE STATE ACC 

LANGUAGE EXAMINATION 

1 n n � M � fll�uJ{nL

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tele nyelvvizsga 

Vizsgaközpont 

Examination Centre 

tele English 82 / egynyelvű 

Vizsgarendszer 

Examination System 

TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete 

Tatabánya 

Város 

Town 

angol 
English 

Nyelv 

Language 

. ii 

[_)Jr ········\'····'·······
Vizsgáztató testület elnöke 

Vizsgahely 

Examination Site 

2017. november 18. 

általános 
general 

középfok (82) 
vantage (82) 

Fok 

Levei 

Vizsgaidőpont 

Date of exam 

komplex 
eombined 

Típus 

Type 

Q� 
President of the Examination floard 

Vizsgaközpont vezetője 
Director of the Examination Centre 

2018. január 3. 

2017/T-0005 � l'én1.jegy11yo111úa Zrl., 1055 ílutlane�t. M;1rkri utca 13-17. 
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Gimnázium 12. \.cc c_{.c: L.!.: 1 

osztályában befejezte, az érettségi vi7, ·gabizotts:tg előtt érett
ségi vizsgát tett a következő ereclrné nyel• 

Magyar nyelv és irodalom 

Történelem 

Matematika 

l- · - •. _ 
nyel 
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Ennek alapján az 1985 évi L törvény 78. §-ának (2) bekezdése 
értelmében, mint középiskolai végzettségű, felsőfokú oktatási 
intézménybe jelentkezésre jogosult. 

·"t) 
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! �"': �- .:.:-

2 '"' < , '1 ' , ·; i, ; --·•=-� ev j'--'·'·��-,�-1 ho -- 1-n.

.. p H. 

l .. (,;�.,_ l, . , "- � j-, .... 1_
iga1.ga1ö 

�1� 1--J\,.;\.;Vv�� 
eli1ök 

A. Tü. 520/új I'. SZ. - l',Hri:,-\yo111ell - (,89� 

l':itria Nyo!llda Rt. - (F�z.: 5-7(130 
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i Oklevél sorszáma: MA TE-KROC-3/M-15/2021 
.� Intézményi azonosító szám: FIS 1129 
( MKKR szintje: 7. szint 
( EKKR szintje: 7. szint 

OKLEVEL 

Ezen oklevél tanúsítja, hogy 

Szabó Attila 

( született:                                                                                                               ) a 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

vidékfejlesztési agrármérnöki szakán tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett, 

mesterfokozatot és 

okleveles vidékfejlesztő agrármérnök 

szakképzettséget szerzett. 

A képzés ideje 4 félév. 

Oklevelének minősítése: kiváló (4,71) 

�t- és Éle .. 

Gyöngyös, 2021. június 10. f: , 'l,:,\
nlop ::1 

� �6 ._,. �J . . . . . . . . . . . ü�:·s�ji�:· z�i�á�·-· ......... .. 

Záradék: 

GJ., .. �rz- Carn?0-
"' 

-a� � , 
oli,,.,... ..,-a"' Campus-1őigazgato 

<>YOS • u,o 

Az oklevél tulajdonosa tanulmányait a kiállító intézmény jogelőd felsőoktatási 
intézményében/intézményeiben, a(z) Eszterházy Károly Egyetem nevű felsőoktatási 
intézményben/intézményekben folytatta. A jogutódlásra 2020. augusztus 1. napján került sor. 
Az oklevél tulajdonosa tanulmányait a kiállító intézmény nevet változtatott felsőoktatási 
intézményében/intézményeiben, a(z) Szent István Egyetem (Fl51129) nevű felsőoktatási 
intézményben/intézményekben folytatta. A névváltozásra 2021. február 1. napján került sor. 

··. 3000/MA r. sz. - 2000444 - Pátria Nyomda Zrt. 



Certificate Number: MA TE-KROC-3/M-15/2021 
Institution Identification Number: FIS l !29 
HUQF leve!: Levei 7 
EQF levei: Levei 7 

DEGREE CERTIFICATE 

It is hereby certified that 

Attila Szabó 

(born Attila Szabó, on                          , Hungary) having completed an approved 

master's degree programme and fulfilled the academic requirements of 

Hungarian U niversity of Agriculture and Life Sciences 

was duly admitted to the degree of Master of Science in Rural 

Development Engineering, and has qualified as a(n) 

Rural Development Engineer 

The duration of the programme of study was 4 semesters. 

Overall classification of the qualificaf : cellent ( 4. 71) 
:\ p.grlcuftt1 0 ,..E' 

Gyöngyös, 10 June 2021 
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<-'> Y Rébe<--c.,

1> 

0,:,; Dr. Zoltán Bujdosó 
� • G-

1
,öng'l·é/" Campus Director General 

The bearer of this certificate pursued his/her programme of study at (the) Eszterházy Károly 

University, the predecessor of the issuing institution. The legal succession came into effect on 1 August 

2020. 

The bearer of this certificate pursued his/her programme of study at (the) Szent István University 

(FI51129), the former name of the issuing institution(s). The change of name came into effect on 1 

February 2021. 

- 2000444 - Pátria Nyomda Zrt. 
R ?()10 Y 1 
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