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Kdsztilt a 2017.jtnius 21. napj 6n tarrand6 kdpvisel<i+esttileti iildsre.
Kdszitette: Nyirind Kov:ics Ildik6 kdlrsdgvetdsi ds p6nztigyi irodavezet6

T{rgy: Pdlyivati kiir6s a XVL Keriilet Kertvrirosi
Egiszsd giigyi Szol gdlata gazdasrigi igazgat6
munkakcir munkaviszony keretdben trirldn6
betciltdsire

2017. november l5-dn jdr le a XVI. Kertilet Kertvdrosi Eg6szs6giigyi Szolgdlata gazdasigi
igazgat6j6nak megbizdsa, ezdrt sztiksdgessd vrilt p6ly6zat kiiriisa a krivetkez6 6t dves
id<iszakra vonatkoz6an.

A XVI. Keriilct Kertviirosi Eg6szs6gi.igyi Szolg6lata esetiben a gazdas6gi igazgat6i
megbizisra vonatkoz6 piiydzati kiirds. valamint a munkak<ir bet6ltdsdnek feltdteleit a
krjzalkalmazottak jogrilkisdr6l sz6lo 1992. 6vi XXXIIL tdrvdny (a toviibbiakban: Kjt.) 22/8.
$-a, az egdszsigtigyr6l sz6l6 1997. ivi CLIV. t6ry6ny, valamint a kOzalkalmazottak
jogdllrisrir6l sz.6l6 1992. dvi XXXIII. tdrvdny egdszsdgiigyi int6zm6nyekben r6rtdn6
vdgrehajt6s6r6l sz616 356/2008. (XlI. 3 l.) Korm. rendclet 6s az egdszs6gtigyi kozint6zmdnyek
vezet<ijdnek is vezeto-helyetteseinek kdpesit6si kovetelminyeirol, valamint a vezetoi
megbiziis betoltdse 6rdckiben kifrt pdlyrizat rdszlctes elj6rdsi szabdlyair6l sz6l6 1312002. (IIll.
28.) EtiM rendelet hat6rozza meg.

Itdszlet a Kjt.-bol:
,,22/8. S Visrehaitti.si !endelet mephatdrozholia ozokat a munkdltat6 miikoddse
szempontjitb6l meghatdrozd jelenttisdgfi - magasabb vezet[ii ntunkakirtiket amelyek
betdlttsdre - o 23. St-ban Joglultakt)l eltrjrden - q Munka T1rvdnvkAnwe vezetd dllltsit
munkovtillal1ra vonatkoz(t rendelkezdsei ulkalmaztisdvtl munkaviszonvt kell ldtesiteni. E
munkakar a k me gha t ar ozcisa soran fi gte I e m m e I ke I I I enni
a) a munkdltat(t dltal foglalkoztalo kazalkalmozotti ldtszamra,
b) a munkciltatd szervezeti dsszetettsdgdre, tovdbbd
c) a munkakarbe torlozd vezerdi hatdskir terjedelmdre. "

R6szlet az eg6szsdgtigyrol sz6lo 1997 . dvi CLIV. tdrv6nybol:
,,155. $ (l) Az egdszsdgiigti intizminyek Jbnnkrtdj dnak hatdskArdt kdpezi kiilAnAsen
...e) az intlzntdny gazdctsiigi vezet[ije tekintetdben a vezelii megblzlts addsa, a vezet1i
megb i:as viss:crvonisct vttglt
Ttirvinykdnw,e vezetd dlldsti

kohsdsvetdsi szerv esetdben, ha a vezet6vel a Munka

munkaviszonyt kell llte.siteni a ntunkuviszony lite.s[tdse ds mepszlinteldse, valaminl a diittztis
n'tesdllaoitdsct.

Magyarorszrig helyi onkormdnyzatai16l sz6l6 201 I . dvi CI.XXXIX. t<irvdny 42. $-a kimondja,
hogy,l kdpvisel1-test let hattiskardbiil nent ruhdzhatti lrt:...2. szervezetdnek kiclak[tdsa ds

miikodtsdnek meghctdrozltsct, a tiirvtn.v tiltul hatdskdrdbe utalt yltlctsztirs, kinettezds, vezetdi

munkayit I lal6ra vonat koz6 re nde I kezd s e i al kalmazdstival

nle h i:tis

Tisztelt K6pvisel6-testii let!



R6szlet a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletbol [A Kjt. 221F.. g-nhoz]

,,2. $ A ruunku ton,dn yka)n,,vdrdl .yztjli 20t2 dvi I. torvdny vezet(i dlli.;ti munkavtillal1ra

b) az o) pont szerint mltnkottiszonvban till6 vezet6 irdnt, lt ds cr ol at t d 116 intdzn nv uzdasdyi

vonatkoz6 rendelkczisei alkalmazdsdval munkayiszonlt kell ldtesiteni az egdszsdgiipi
elldtdrendszer fejlesztdsdrdl szdl6 2006. dvi cxxyl. ti)rvdny (a tovdbbiakbon: Efty ) l3"S al)
b e l<e zdds d b e n eml it e tt e gd s z s i giigt i szol gdl tat6
a) egtszemdlyi felel1s vezet6jivel, kivive, ha a vezet1 az Eftv. )3. $ (2) bekezr)dsdben
meghatdrozo szemily,

ig0zPol6.i{it'ol. "

,,-, $ (l) Magasabb vezet(; is vezet[j mepbizds elltitttstira irtinyul| palvazati felh[vdsr az
Esdlizsdgiiwi Kazloryben is kazzl kell tenni.
(1) Magasabb vezetd ds vezetd megblzds elltittisdro irdnyuld pdlvdzati.felhivrjsnak a Kjr. 20/A.
S bekezddse szerinli adatokon kivtil tortalmaznia kell az dll/rs betalftsdnek vdrhafi id'oontidl
li,
1. ! (l) A magasabb vezet6 es vezet[i megb[zds elldttisdra, valamint a 7. { szerinti munkakair
befiltisire irdnvuli W,tlyUttlLot cr Kit. 20/A. g (6) bekeztJdse c uojdn a megbizdsi, illetve a
munkdhakii.iogkQ! Et4l<prl(tjo tillol esetenkdnt risszehit'ott bizottslrs vdleminvezi. A bizottsds
tagia kazat kell lenni
a) a megbizdsi, illetve cr munktiltcttdi jogkdr gyakorldja dltat kielalt - megb[zdsi, illene a
munkdltatdi jogkarrel nem rendelkez(i szemilynek,
b) a kozalkalmazotri tondcs tagjtinok, ennek hitinydban a kdzalkalmazotti kdpvisel6nek, ds
c) a szaknta szerint illetdkes egeszsdg gben miikadf szakmai kumara (a tov[rbbicrkban;
kamaro), ennek hidnytiban irdekkipt,iseleti szotetsdg, itletdleg egyesiitet kdpttisel6idnek.
(2) Az (l) bekezdds szerinti hizott.tdg a pdlyiizati feltdteleknek megllblelS ptilydzdt szemdlyesen
meghallgotja. A bizottsltgi meghallgotdsrdl jegtz1kanyt,et kell kdsziteni, omely tartalmozza a
bizott,stig tagjainuk az egtes ptilylrzdk alkalmassitgltra vonatkoz6 vdlemirrydt. "

Rdszlet a Kjt.-b6l:
,,20/A. S (3) A pdlvdzuri _fblhivdsban nteg kell iel\lni:
o) a munkdllatrj ds o betoltend(i munkakar. vezetdi beoszltis negnevezdsdt.
b) o munkokArbe lort0z6, illetre o yezet6i heosztiissol jdrd ldry)eges Jbladatokat,
c ) a odlld za t e I nyer !,s d ne k vo I a m enn.vi.fe I te t e I i t.
d) a pdlydzat rdszekint ben:,t4itando iratokor. iggzplg;plq!. lpt4bblt
e) a ulllyizgt bgryt:i ttisdnak feltdteleit ds elbirdldsdnak hatorideidr.
0l e patyazati JAmt b
tovtibbiakban: szentdly gi kazponl) internetes olda . Emellett a prilydzati
felhivdst, valamint o munkciltatdndl kozalkclmazotti jogviszony keretdben pdlytizat ndtktit
betAhhetd munkakAfi ds q kinevezls Jeltdteleit (a towibbiukban: itlldshirdetds)
a) ho aJbnntartd onkormdnyzal, a szikhelydn,"
,,c) a munkliltald u szdkhelye ds telephelye szerinti telepiilisen
a hel)tben szoka.sos m6don krireles kAzz{tenni. Vtglgl1qllii:igglzgfutb Livatalos lapban vugt
egtdb mddon val6 kozzititelt is el6h'hut. Ehbcn uz eselben, tovabblt az a) c) pontban foglalt
eselekben meg kell jelt)lni o pdll'dzati ./blhivdsnuk a szemdlliigti kozoont honlaoidn valt5
kozzitdteltnek id(inontidt. A ptilyazor beny jrtistinak a hatdrideje a ptilyrizati Jblhivdsnak a
szemilytigti kazpont honlapjtin vol6 els1tlleges k)zzdtdteldt6l sztimitott tizenat napndl - a
munkdltat6 yezctisdre kiirt ptilydzut esetin harminc rutpndl rr;videbb nem lehet.
illtishirderds eserin e hultiritl1ket az o) pont ctlapjtin rdrtdnd ki;zzitdteltiil kell szdmitani.
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(5) Apdlydz1 o(3) bekezdds d) pontja alapjltn meghattirozolakon tilnten1en _ a
Lil athoz csqtol

a) o munkdltatd vezetisdre
vonatkoz6 programjdl,

kiirt ptilydzat esetdn a munkiltat6 vezetdsdre, fejlesztdsdre

b) arrdl szdl ilutkozatdt. how u pdlvdzati un y0.gdban fotiaIt szentdlves aclatoinak ctony
dt oti el cirdssal t)ssze isben sztiksd es kezeldsdhez hozzd ltrLtl

c) a ktik)
vonatkozi

n jogszabdlyban rogy u pdlydzatban el1irt tovdbbi kbvetelmdnyek igazoldstira
okirolokat.

(6) Jogszabdly eltdrli rendelkezdse hidnytiban magasabb vezer6i beoszriisro kiirt pdlydzat
esetdn o pdlyiz6t a pdlydzati hatdrid(i lejdrrdt kOvetri huszone 0D() n belil a kinevCZE S
mecbizdsi iopkar korltiia dltul litrehozott lesaliibb hrirlmtog , a betOltendd munkakAr
feladoloit drint[ien szukdrtelemmel rendelkezd hizot l.rtip h0lls0/ia mep. melvnek nent lehet
tasia - a helyi dnkormdnyzati kipvi
jogkor gXtakorl6ja. A kinevezd.si, nt
vilemdnydt mdrlegelve o pitlyttzati hcr

'se l[i-testiilet tcrgjo kivdteldvel a kineveztjsi, megbizdsi
egbiz/rsi jogkAr gtakorlija a bizottsdg irasba fogtalt
t cir i d6 I ej rir tfu kAv et 6

a) hatvan nupon beliil, vagt
b) elsd tild.tdn, ha e io ot lestiilel tlvokontlju,
ddnt a kozalkalmazolti jogvi.tzony ldtesitdsdr1l, illette a vezet1i megbizdsr1l. Eg,,ebekben a
pitlydzat elbirdlasdnak rendjdt a munkdhat6 halcirozza meg. "

Rdszlet a 1312002. (lll. 28.) EtiM rendeletbol:
,,5 S (1) A gydgyintdzet gazdasdgi igtugatdjdvd (gazdasagi vezer(ijdvd) az nevezhet| ki, aki
a) szakirany felsdJbkil iskolai vdgzeusdggel vagy felsffokti iskolai vdgzettsdggel ds emellett
mdrlegkdpes kAnyvel6 i vagt ezzel epyenirtd kii szakkdpesitdssel, valamint
b) legaldbb htiromdves vezel6i g)tlkot lattal
rendelkezik. "

Fentiek alapjrin a Kdpviselo-testtilctnek a XVI. Keriilet Kertvi{rosi Egdszs6giigyi Szolgiilata
gazdasrigi igazgat6i pozici6ij 6ra pitly izatot kell kiimia.

A hat6rozati javaslat szerinti pirlyizati kiiris a hivatkozott jogszab6lyoknak megfelel6en
keriilt meglb galmaz6sra.

Hatiirozati j avaslat: Budapest F-ov6ros XVI. kertileti 0nkorm6nyzat K6pviselo{estiilete
a XVI. Ketilet Kertvdrosi Egdszs6gt.igyi Szolgdlata gazdasiigi
igazgat6 munkakor munkaviszony keretdben tdrt6n6 bet6lt6sdre
pelydzatot ir ki. az aldbbiak szerint:

Budapcst F6v:lros XVI. kcriileti Onkormiinlzat K6pviscl6-testiilcte

a kozalkalmazottak jogcilldsdr\l szdl6 1992. dvi XYXilI firvdny (a tovltbbiakban: Kjt.) 22/8.
$-a, valamint a vdgrehajtdsdr6l szdl6 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. $-ads a 13/2002.
(III. 28 ) EtiM rendelet alapjtin

p{11':izatot hirdct

a XVI. Kcrtilct Kcrtv:irosi Eg6szs6giigyi Szolg{lata
gazdasrigi igazgat6 mun kakiir

r.nunkaviszony kcrctiben tdrtdno bet6ltis6re.
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A munkaviszony id6tartanra: 5 dv hatdrozott ido,3 h6napos pr6baido kikdtds6vel

Foglalkoztat6s j ellcge:
Teljes munkaido

A vezetSi rnegbiz{s kczdii napja:
2017. novenrber 16.

A vezet6i megbiz{s megsziin6s6nek id6pontja:
2022. novcmber I 5.

A munkav6gz6s helye:
XVI. Kertilct Kertviirosi Eg6szsdgtigyi Szolgdlata I165 Budapest, Ben6 utca 3.

A munkakiirbe tartozti, illctvc a vezet6i megbiz6ssal j:i16 ldnycges fcladatok:
A XVI. Kertllct Kertviirosi Ilgiszsdgiigyi SzolgAlata kdltsdgvet6sdnek tervezdse, a
p6nzelkitiissal, gazdiilkodassal, a vagyon kezel6sdvel, a szemdlyi juttatiisokkal 6s a munkaer6-
gazd6lkodiissal. a besziimoldssal, a sziimvitellel, az eloirt adatszolgriltatAssal 6s a gazdasrigi
folyamatok ellenorz6sivcl kapcsolatos feladatok elltttisa, az intizminy gazdasiigi tertilete
jogszabrilyok szerint tdrtino mtik6dds6nek irdnyit6sa.

Munkab6r 6s juttat{sok:
A Munka Tcirvenyk<inyvdrol sz.6l6 2012. dvi I. tv. szerint, megegyez6s alapjdn

A pily izat clnyer6s6nek fclt6tclci:
A pAlyiuati eljiir6s rdszletes szabiilyait a 13/2002. (lll. 28) EtiM rendelet tartalmazza.

. SzakirdnyLi felsofoku iskolai vdgzettsig vagy felsofokt iskolai vdgzettsdg 6s emellett
mirlegkdpes kdnyveloi vagy ezzel egyendrtikti szakkdpesitds;

. A kdnyvviteli szolgdltatas kdrdbe tartoz6 feladatok elkitrisa tekintet6ben szerepelnie
kell a sziimvitelrol sz6l6 2000. dvi C. l6rvdny (a lovdbbiakban: Szt.) l5l. $ (3)
bekezddse szerinti nyilvdntartiisban, 6s rendelkeznie kell a tev6kenys6g ell6tris6ra
jogosito cngcd6llyel;

. Legaldbb 5 dves vezetoi gyakorlat;

. Vagyonnyilatkozat t6teli elj6riis lefolytat6sa;

. Bt.intetlen el66let;

. Magyardllampolgdrs6g;

. Felhasznil6 szintti MS Otfice (irodai alkalmazrisok) ismercte;

. Tovribbi munkaviszony, mds vezetoi megbizris nem ldtesitheto;

. Ossze ltrhetetlensdg a Munka T6rv6nykiinyv6r6l sz6l6 2012. 6vi I. tcirvdny 2l I . $ (1)
hekezd6s szerint.

A p:ilydzat elbirrilisfnril cl6n1't jclcnt:
. Vezetoi gyakorlat kdltsdgvet6si szerv gazdiilkodrisi feladatainak ellatasaban;
. Eg6szsdgtigyi int6zminyndl szerzett tapasztalat;
. Allamh6ztan6si mdrlcgkdpes kdnyveloi kipesitds;
. Saldo Creator integralt sziimviteli informrici6s rendszer ismerete;
. Eur6pai uni6s prilyrizatokkal kapcsolatos gyakorlat;
. Kozbcszerz6si elj6rris bonyolitiis6ra vonatkoz6 gyakorlat, szakk6pzettsdg.
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A pilyinat r6szek6nt benyrijtand6 iratok, igazol{sok:
. Vdgzettsdget igazol6dokumentumok,k6pesitdsieloir6sokmiisolata,
. Il6szletes szakmai dniletrajz telefonos eldrhetosdgget;
. Motiviici6s lev6l;
. 3 h6napniil nem r6gebbi eredeti btintetlen el<j6letet igazol6 okirat (erkdtcsi

bizonyitvriny);
' A p|lyazat f-eltdtelekdnt el6ir1 vezet6i beoszt6sban szerzett gyakorlat, kSlts6gvetdsi

int6zmdnynil szerzett tapasztalat igazol6sa;
. A p6lyaz6 nyilatkozata arr6l, hogy a pllyazati anyag6ban foglalt szemdlyes adatainak

a ptlyizati eljiiriissal <isszefiigg6sben sziiksdges kezel6s6hez hozzijlrul;
. A pilydz6 nyilatkozata am6l, hogy hozz6jird ahhoz, hogy ptiyinati anyagiit Szakmai

Szakdrtoi Bizottszig, valamint a Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkormrfuryzat
K6pviselo+estiilete megismerj e, 6s abba betekintsen;

' A piiyitzo nyilatkozata an6l, hogy a pAryazal elfogadiisrira vonatkoz6 el6terjesztdst a
Kdpviselo-testtilct ziirt til6sen trirgyalja-e;

' A 2007. ivi CLII. torviny alapj6n a vagyonnyilatkozat tdteli kdtelezetls6g v6llaliisiira
vonatkoz6 nyilatkozat;

. A munka torv6nyktinyv6r6l sz6l6 2012. 6vi L torv6ny 211. $ (l) bekezddse szerinti
elozetes 6sszef-6rhetetlensdgi nyilatkozat.

A munkaktir bctdltdsdnck vrirh:rt6 idtipontja: 2017. novenrber 16.

A pilyiuat benyrij tisrinal< hatriridejc: 2017. szeptember 26.

A pilydzatok bcnyrijtds:inak m6dja:
A p{lydzatot cgy p6ldrinyban, ziirt borildkban a ,,Gazdasdgi igazgat6i p6ly6zat XVI. Kertilet
Kertviirosi Egdszsdgtigyi Szolg6lata ,,- megjelol6ssel a Budapest FSvfros XVI. keriileti
0nkomr6nyzat Polgiirn.resleri Hivatakinak Humin Ugyosztrilyihoz kell eljuttatni. A borit6kra
k6rj tik rriirni a piiyaz6 nev6t is cimdt. Cim: I 163 Budapest. Havashalom utca 43.
A piiyiLzat kiiroja hi6nypotLisi Iehetcisdget nem biztosit.

A pilyizat elbir:il{s{nak m6dja, rcndje:
A pilyrizatokr6l a Br-rdapcst f'or rilos XVl. kcliilcti Onkormhnyzat K6pviselo{estllete riltal
felkdrt eseti bizotts6g vilcminyezisct kovetocn a Kdpvisclo-1esttilet dont.

A pdly:lzat elbirfLis{nak hatrirideje: 201 7. okt6ber 1 8

A prilyrlzati kiirrls l<tizz6t6tel6nek helyei, ideje:
Eg6szs6gtigyi Kozkiny 2017. angusztus 25.
Kormdnyzati Szcmilyiigyi Szolgdltat6 6s Kdzigazgatiisi Kdpz6si Kozpont weboldal6n: 2017.
augusztus 25.
Budapest F'6vriros XVI. kertilct Onkorminyzat ds a XVI. Keriilet Kertvdrosi Egdszs6giigyi
Szolgrilatrinak honlapja: 20 I 7. augusztus 25.
XVI. Keriileti Ujsrigban a 2017. augusztusi sziimban
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A munk{ltatr5val k:rpcsolatban tor,/rbbi inlbrrn:ici6t a ryrlrv.szakrendelo l6.hu honlapon
szerczhctii.

A Kipviselo-testiilct lelkdri a Polgiirmestert, hogy 2017. augusztus
25-ei megjelen6ssel gondoskodlon a piiydzat kctzzdtdtel6r6l a
Kormdnyzati Szemdlytigyi Szolgriltat6 6s Krizigazgatrisi Kdpz6si
Kcizpor.rt weboldaliin, valamint a XVI. Kertileti Ujsiig augusztusi
sziin.riiban ds az Onkormiinyzat weboldaldn, valamint felk6ri a XVI.
Kenjlet Kertviirosi Egdszs6giigyi Szolgrllata igazgat6jrit, hogy
2017. augusztus 25-ei megjelendssel gondoskodjon a ptiyfuat
kdzzitetelirol az Egdszs6gtigyi Krizlonyben ds az Int6zmdny
honlapjrin.
A Kdpviselo-testiilet az eseti szakmai elok6szito bizottsrigba a
lerurtart6 kipviselojekdnt Dr. Csomor Ervin alpolgrirmestert, dr.
Ilajducsek-Ldposi Ilnik6 gazdilkod6si tigyosztrilyvezet6t 6s dr.
Erd6sni Kocsis Helga hun,iin iigyosztiilyvezetot delegrilja,
valamint felkdri a XVI. Kertilct Kefivdrosi Egdszs6giigyi
Szolgdlata igazgat6j6t, hogy gondoskodjon a 356/2008. (XII. 31.)
Komr. rcnclclct 4. S (l) bekezdis szerint el6ir1 bizottsiigi tagok
kijeldlisirol.

I'Iatiirido: 2017. jtnius 21.
Felelos: Kovilcs Pdter pol giinnester
(elfogadrisa egyszerii sz6tobbs6get igdnyel)

Budapest, 2017. jlnius 8. 47
dr. Csomor Ervin

alpolgiirmester

Ancsin L6szl6
jegyz6

.?
L
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