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Határozati javaslat I.: 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ igazgatói 
megbízására pályázatot ír ki, az alábbiak szerint: 

„BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ művelődésszervező munkakörének 
betöltésére magasabb vezetői (igazgatói) megbízással, az alábbiak szerint: 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A magasabb vezetői megbízás kezdő napja: 2017. március 1. 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2022. február 28. 

A munkavégzés helye: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 1165 Budapest 
Veres Péter út 157. és telephelyei: Cinkotai Tájház 1164 Batthyány Ilona utca 16., és Tóth 
Ilonka Emlékház 1162 Budapest Állás utca 57. 

A magasabb vezetői beosztáshoz tartozó lényegesebb feladatok: A muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény szerinti közművelődési intézmény irányítása, ellenőrzése, az alapító okirat szerinti 
feladatok ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az intézmény 
profiljához kapcsolódó programok indítása, az intézmény székhelyén és telephelyein végzett 
tevékenységek folytatásának megszervezése, együttműködés a fenntartóval. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi 

végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, valamint 
• legalább öt éves szakmai gyakorlat, és 
• kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 
• közművelődési intézményben szerzett vezetői gyakorlat, 
• a közművelődésen belül a helytörténet kapcsán szerzett szakmai gyakorlat, 
• a XVI. kerület ismerete, 
• a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési 

rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint 
akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó elvégzett tanfolyam, vagy az 
Országos Közoktatási Jegyzékben meghatározott felsőfokú közművelődési szakember, 
a felsőfokú kulturális menedzser és a felsőfokú közművelődési menedzser 
megnevezésű szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány. 
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A pályázathoz csatolni kell: 
• Eddigi szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajz, 
• Megfelelő iskolai végzettségről és szakképesítéséről szóló oklevél másolata, 
• A vezetésre vonatkozó program - kiemelten a közművelődési, helytörténeti program, 

és a kerületi nevelési oktatási intézményekkel való szakmai kapcsolat lehetőségei -, 
fejlesztési elképzelések, 

• 3 hónapnál nem régebbi eredeti büntetlen előéletet igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány), 
• Nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe 

vételével, 
• Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a Szakmai

szakértői Bizottság, valamint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Kulturális és Sport Bizottsága és Képviselő-testülete megismerje, és abba betekintsen, 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést a Képviselő
testület zárt ülésen tárgyalja-e, 

• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. január 25. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. február 22. 

Az állás betölthető: 
2017. március 1. 

Illetmény: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a végrehajtásáról szóló 
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerinti magasabb vezetői pótlék alapján kerül 
megállapításra, valamint az illetménykiegészítést illetően Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat polgármesterének döntése alapján. 

A pályázatot a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán Ügyosztályához kell 
eljuttatni. A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 
igazgatói álláshelyére. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
További információ Erdősné dr. Kocsis Helga Humán ügyosztályvezetőtől kapható a +36 1 
4011 421-as telefonszámon." 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 2016. december 
22-i megjelenéssel gondoskodjon a pályázat közzétételéről a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ weboldalán, valamint a XVI. kerületi Újságban és az 
Önkormányzat weboldalán való megjelentetésről. 
A Képviselő-testület a szakmai előkészítő bizottságba a fenntartó 
képviselőjeként Szász József alpolgármestert, Horváth Jánost a 
Kulturális és Sport Bizottság elnökét, és Ács Anikót a Köznevelési, 
Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság elnökét delegálja. 

Határidő: 2016. december 22. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 
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Határozati javaslat II.: 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ (1165 
Budapest, Veres Péter út 157.) alapító okiratát az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerint módosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosító okirat 
aláírására, valamint a módosító okirat és az egységes szerkezetű 
alapító okirat Magyar Államkincstárhoz történő megküldésére. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: 2016. december 22. 
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. § (2) 
bekezdés e) pontja alapján) 

Melléklet: 
1. melléklet: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ módosító okirata és 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 
2. melléklet: Jogszabályi hivatkozások pályázati kiírásra vonatkozóan 

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Kulturális és Sport Bizottság 



Okirat száma: M21/2016 

Módosító okirat 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet 
Központ 2016. március 1. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a - .../2016. (XII. 14.) Kt. határozatra 
figyelemmel - következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 5.1 pontjában a 

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint a Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, egy év határozott 
időtartamra bízza meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja." 

rendelkezés helyébe a 

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint a Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, öt év határozott 
időtartamra bízza meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja." 

rendelkezés lép. 

2. Az alapító okirat 5.2. pontja alatt szereplő táblázat 

„A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
2 Megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

- helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
2 Megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

Jelen módosító okiratot 2017. március 01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2016. december 14. 





Okirat száma: A21/2016 

Alapító okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Kertvárosi 
Helytörténeti és Emlékezet Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 
1.1.2. rövidített neve: KEK 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 1165 Budapest Veres Péter út 157. 
1.2.2. telephelyei: 
telephely megnevezése telephely címe 

1 Cinkotai Tájház 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 16. 

2 Tóth Ilonka Emlékház 1162 Budapest Állás utca 57. 

2. Költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016.03.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
2.2.2. székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 



3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény szerinti közművelődési tevékenység. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 932900 
Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény szerinti közművelődési tevékenység. 

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

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése 

3 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális 
értékek gondozása 

4 083020 Könyvkiadás 

5 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

6 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

7 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XVI. kerülete 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási 
előirányzatok 60 %-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint a Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, öt év határozott 
időtartamra bízza meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 



foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
2 Megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. április 22. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Budapest, 2016. december 14. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.] Korm. rendelet 
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kertvárosi 
Helytörténeti és Emlékezet Központ 2016. december 14. napján kelt, napjától 
alkalmazandó M21/2016 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 

Kelt: 



2. sz. melléklet 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan 
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek 
megfelelt. A pályázatot - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör 
gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy a 
munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik. 

(2) . . . 

(3) A pályázati felhívásban meg kell jelölni: 
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

(4) A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a 
továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati 
felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül 
betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés) 

a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok 
székhelyén is, továbbá 
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen 

a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy 
egyéb módon való közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)-c) pontban foglalt 
esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való 
közzétételének időpontját. 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. 
Álláshirdetés esetén e határidőket az a) pont alapján történő közzétételtől kell számítani. 

(5) A pályázó - a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően - a 
pályázathoz csatolja 

a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó programját, 
b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására 
vonatkozó okiratokat. 

(6) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat 
esetén 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 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 

a) hatvan napon belül, vagy 
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a 
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg. 

(7) A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó 
beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére 
a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes 
adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon 
belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell. 

(8)-(9) 

20/B. § (1) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1) 
és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör 
gyakorlója írja ki. 

(2) A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás 
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

(3) Ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot 
kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is. 

(4) Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti 
jogviszony létesítése is szükséges - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési 
jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg. 

23. § (1) A magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása magasabb vezető, illetve vezető 
beosztásra történő megbízással (a továbbiakban: megbízott vezető) 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 megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető - a 90. §4}an foglalt 
kivétellel - csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. Nem lehet 
megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt. 

(2) A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából 
meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb 
vezetői, valamint vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási 
rendelet határozza meg. 

(3) A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 
évig terjedő határozott időre szól. 



150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 

6/A. § (1) Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb 
vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki 

a) rendelkezik 
aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy 
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, 
b) 
c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban 
megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot 
szerzett, és 
d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez. 

7. § (1) Közgyűjteményi és közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás 
ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre 
szól. 

(2) Művészeti intézményben a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására történő 
megbízás legfeljebb 5 évig terjedő, határozott időre szólhat. 

(3) Az (1)—(2) bekezdés rendelkezései nem terjednek ki a gazdasági, műszaki, igazgatási 
magasabb vezető és vezető beosztásokra. 

(4) Az intézményvezető és az intézmény gazdasági vezető megbízás ellátására vonatkozó 
pályázati felhívás a hivatalos lapban közzétehető. A pályázat benyújtásának határidejét 
minden esetben a személyügyi központ internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani. 

(5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a vezetői megbízatás feltételeit és a kapcsolódó 
juttatásokat, a megbízás kezdő időpontját, a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, ami 
30 napnál rövidebb nem lehet. A pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt 
érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt 
megismerhessék. 

(6) A bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által 
delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is. 

(7) A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és az elbíráló 
bizottság tagjain kívül más személlyel. 

(8) 

(9) Magasabb vezető megbízásához - amennyiben nem a fenntartó a munkáltatói jogkör 
gyakorlója - szükséges a fenntartó egyetértése is. Nincs szükség ilyen egyetértésre a 
közgyűjteményi, közművelődési intézmény főosztályvezetőjének megbízása esetében. 

(10) A pályázatokat a benyújtási határidőt követően 30 napon belül kell elbírálni. 
Amennyiben a pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni. 


