Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére
Tárgy: Javaslat az Intézmények Gazdasági Irodája irodavezetői pályázatával
kapcsolatos döntés meghozatalára
Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik. Ugyane § (2)
bekezdés b) pontja szerint az érintett kérésére a képviselő-testület zárt ülést tart.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 15/2019. (II.21.) határozatában döntött az Intézmények Gazdasági
Irodája irodavezető (magasabb vezető) beosztására vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázati
felhívás a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a www.kozigallas.hu
portálon megjelent, a pályázat benyújtásának határideje 2019. március 31. napja volt.
Határidőben két pályázat érkezett, amelyből egy pályázó nem felelt meg a kiírásban foglalt
feltételeknek, következőleg 2019. április 12-én egy pályázót hallgatott meg személyesen a
15/2019. (II.21.) határozattal kijelölt bizottság. A pályázók hozzájárultak a pályázati
anyagban foglalt személyes adataik pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez,
valamint ahhoz, hogy a Képviselő-testület a pályázati anyagukat megismerje és azokba
betekintsen. A pályázati anyagok a Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Irodán
megtekinthetők. A bizottság – az előterjesztéshez mellékletként csatolt és személyes
adattartalma okán zártan kezelendő jegyzőkönyvben foglaltak szerint – Babiczky Márta
asszony megbízását javasolja.
A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat
elfogadásával arra, hogy az Intézmények Gazdasági Irodája vezetésével, 5 év időtartamra,
2019. május 1-től 2024. április 30-ig Babiczky Mártát bízza meg.
Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. Babiczky Mártát bízza meg az Intézmények Gazdasági Irodája irodavezető
beosztásának ellátásával, 5 év időtartamra, 2019. május 1-től 2024. április 30-ig. Havi
illetményét - a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület 161/2018. (XI.15.)
határozata szerinti illetményelemeken túl - akként állapítja meg, hogy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (7) bekezdésében
foglaltak teljesülése idejére, de legfeljebb magasabb vezetői megbízása megszűnéséig
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 315.000 Ft-ban, a vezetői pótlék
mértékét az illetménypótlék alap 500%-ában határozza meg;

2. felkéri a polgármestert az egyéb munkáltatói jogkörből eredő szükséges intézkedések
megtételére, az illetmény megállapítására.
Határidő:
Felelős:
A határozat végrehajtását végzi:

a megbízás átadására 2019. április 30.
polgármester
Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda

A támogató döntéshez az Mötv. 50. § alapján minősített szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdés alapján nyílt szavazással történik.
Budapest, 2019. „

”
Karsay Ferenc
polgármester
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