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Tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottság!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön
Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézményéből (a továbbiakban: XXIII. kerületi
ESZGYI) – a Képviselő-testület döntése alapján – kiválással 2017. január 1-el létrejön a
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye, és ezen időponttól a jogelőd költségvetési szerv egészségügyi ellátással
kapcsolatos feladatait a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr.
Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye látja el.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B
§ (1) bekezdése szerint: „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.”
2016. december 15-től - vezetői megbízatás keretében - a XXIII. kerületi ESZGYI jelenlegi
vezetője töltené be a kiválással érintett, jelenleg is működő szociális profilú szervezeti egység
vezetését, így szükségessé válik, hogy a XXIII. kerületi ESZGYI, és az átalakulás okán annak
jogutód szerve vonatkozásában döntés szülessen az intézményvezetői pályázat tartalmáról és
a kiírásáról.
A pályázatot a Közszolgálati és Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján, az ott előírt
formában, a Kjt. fent idézett rendelkezései alapján kell megjelentetni. A pályázati feltételeket
a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a
vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése, a Kjt. egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet), továbbá a Kjt. határozza meg.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI. 14.) szóló
önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 5.3 pontja szerint a Szociális és
Egészségügyi Bizottság „Meghatározza az egészségügyi és szociális intézményvezetői
pályázatok pályázati feltételeit, dönt a pályázatok kiírásáról.”
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése első mondata értelmében: „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 Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének b) pontja alapján bizottság írásba foglalt véleményét
mérlegelve a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a
kinevezésre kerülő személy vonatkozásában.

A Korm. rendelt 4. § (1) és (2) bekezdései szerint: „A magasabb vezető és vezető megbízás
ellátására, valamint a 7. § szerinti munkakör betöltésére irányuló pályázatot a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése alapján a megbízási, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója által esetenként
összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagja között kell lenni
a) a megbízási, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt – megbízási, illetve a
munkáltatói jogkörrel nem rendelkező – személynek,
b) a közalkalmazotti tanács tagjának, ennek hiányában a közalkalmazotti képviselőnek, és
c) a szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara (a továbbiakban:
kamara), ennek hiányában érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázót
személyesen meghallgatja. A bizottsági meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely
tartalmazza a bizottság tagjainak az egyes pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.”
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságtól az intézményvezetői pályázat pályázati
feltételeinek meghatározását, a pályázat kiírását.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslatban szereplő „jelen határozat
melléklete” alatt jelen előterjesztés mellékletét kell érteni.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális
és Egészségügyi Bizottságának …../2016. (X. 20.) SZEB határozata Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye
intézményvezetői pályázatának kiírásáról.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület határozata Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye
intézményvezetői pályázatának pályázati feltételeit jelen határozat mellékletébe
foglaltaknak megfelelően határozza meg.
II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás meghirdetéséről.
Határidő:
Felelős:

2016. október 25.
Geiger Ferenc polgármester

Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben, döntési joggal
tárgyalja. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2016. október 18.

dr. Nagy Gergely
előterjesztés készítője
Melléklet: Pályázati felhívás

Szegény Ákos
Humán-közszolgáltatási
osztályvezető, előterjesztő

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön
Egészségügyi Intézménye

Intézményvezető (magasabb vezető)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: 2017. január 1. - 2021. december 31.
A munkavégzés helye:
1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104.
Munkaköri feladatok:
Az intézmény felelős irányítása, a magasabb vezetői feladatok ellátása, a szervezeti egységek
vezetői irányítása, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért. Képviseli az
intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai
működésének valamennyi területét, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Az
intézményvezető felel – az intézmény feladatkörét érintően - egészségügyi alapellátás, a helyi
önkormányzat fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltató működtetésének, a közfinanszírozott szakellátási feladatok
ellátásának biztosításáért.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban,
önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, elkészíti az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a házirendet, a szakmai programokat, a
dolgozók munkaköri leírását, képzési, továbbképzési tervét, munkatervet, valamint a
kötelezően előírt szabályzatokat. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és
országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő
testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét. Folyamatosan értékeli az intézmény
tevékenységét, munkáját.
Pályázati feltételek:
-

orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű képesítés,

-

mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, vagy annak
vállalása, hogy a pályázó képzésben részt vesz, illetve – a kinevezés (megbízatás)
átadásától számított – öt éven belül a szakképesítést megszerzi

-

Magyar állampolgárság

-

Büntetlen előélet, cselekvőképesség

Vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) rendelkezései szerint
Előnyt jelent:
-

Egészségügyi intézményben szerzett legalább 1-3 éves vezetői gyakorlat

-

Egészségügyi menedzseri szakképesítése megléte

Benyújtandó:
-

Szakmai önéletrajz

-

Képesítést és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

-

Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

-

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatába az elbírálásban részt vevők
betekinthetnek, a pályázat tartalmát megismerhetik, valamint arról, hogy a
pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri

-

A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásáról

-

Nyilatkozat arról, hogy nem áll a cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság
alatt

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 25.

A munkakör legkorábban 2017. január 1-től tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen a 1239 Budapest, Hősök tere 12. szám alatti irodahelyiségben, és elektronikus
úton Szegény Ákos részére szegeny.akos@ph.soroksar.hu e-mail címre. A pályázattal
kapcsolatban a 06-1-289-21-00 telefonszámon lehet érdeklődni.
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási, illetve a munkáltatói jogkör
gyakorlója által esetenként összehívott, a Kjt. egészségügyi intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében
meghatározott bizottság véleményezi. Ezen bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő
pályázót személyesen meghallgatja. A bizottsági meghallgatásról jegyzőkönyvet kell
készíteni, amely tartalmazza a bizottság tagjainak az egyes pályázók alkalmasságára
vonatkozó véleményét. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a Képviselő-testület
a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a kinevezésre kerülő személy
vonatkozásában.

