
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere g ~ .. szám ú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt pályáztatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 806/201 L (VIIL 25.) 
határozatával pályázatot írt ki a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatói álláshelyének 
betöltésére. A kiírt határidőre egyetlen pályázat sem érkezett Pályázati feltételként az szerepelt, 
hogy a munkakör kizárólag orvostudományi egyeterni végzettséggel tölthető be. A 
gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a 
vezetői megbízatás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes szabályairól szóló 13/2002. (IlL 
28.) EüM. rendelet L § (l) bekezdés a) pontja szerint az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó 
gyógyintézet vezetésével olyan személy bízható meg, aki orvostudományi vagy egyéb egyeterni 
szintű végzettséggel rendelkezik. 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatója, Dr. Molnár Andor 201 L december 15-étől 
nyugdíjba vonuL 
Az orvos-igazgató vezeti az intézményt, felelős az intézmény szakszerű, törvényes működéséért 
és takarékos gazdálkodásáért. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai 
(gyógyító, gyógyító-megelőző munka) működését, a folyamatos betegellátás biztosítását, a 
szakmai tevékenységek összehangolását Gyakorolja a munkáltatói jogokat a közalkalmazottak 
felett, biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket 

II. A végrehajtás feltételei 

A fenti feladatok ellátásának folytonassága érdekében az álláshely betöltéséről gondoskodni kell, 
ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény igazgatói álláshelyének betöltésére 
a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIlL törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a 
szerint írjon ki pályázatot a határozati javaslatban foglaltak szerint 

A Kjt 20/A. §(4) bekezdéseszerint a pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) 
honlapján és a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Javasalom az Egészségügyi 
Közlönyben, valamint a Kőbányai Önkormányzat honlapján történő megjelenést 

A Kjt. 20/ A. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői munkakörre 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 képviselő
testület tagja kivételével- a kinevezési, megbízásijogkör gyakorlója. 



A bizottság tagjai között kell lennie: 
- a kinevezési jogkör gyakorlója által kijelölt személynek, 
-a közalkalmazotti tanács tagjának, 
-a szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara képviselőjének. 

A Képviselő-testület 808, 809, 810/2011. (VIII. 25.) határozataival Weeber Tibort, dr. Csicsay 
ClaudiusIvántés dr. Fejér Tibort választotta meg a bizottság tagjaivá. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatát. 

Budapest, 20 ll. október " " 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

JL~ 
Dr. Szabó Kris~tián 

jegyző (/l , 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2011. ( .. ./ ... )határozata 

a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt pályáztatásáról 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshely betöltésére pályázatot ír ki az előterjesztés 2. 
mellékletében meghatározott tartalommal. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
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2. melléklet a ...... ./20 l l. ( ....... ) határozathoz 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXllL törvény 20/A. §alapján 

pályázatot hirdet 

a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

igazgató 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti ,jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidö 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetöi megbízás határozott időre, 5 évre, 2012. január l-től 2016. december 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

ll 02 13Jldapést, Endre utca lO. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az igazgató vezeti az intézményt felelős az intézmény szakszerü, törvényes müködéséért és 
takarékos gazdálkodásáért Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai 
(gyógyító, gyógyító-megelőző munka) működését, a folyamatos betegellátás biztosítását, a 
szakmai tevékenységek összehangolását. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítja az 
intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló !992. évi 
XXXHI. törvény rendelkezései az irányadók. 



Pályázati feltételek: (a l3/2002.(III. 28.) EüM rendelet l. §(l) bekezdése szerint) 

• orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintií végzettség 
• egészségügyi (szak)menedzseri képesítésvagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés 
• 

• 

egészségügyi ellátás területén legalább öt éves vezetői munkakörben szerzett 
gyakorlat, valamint 
büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• 
• 

egészségügyi intézményi gazdálkodásban szerzett tapasztalat 
egészségügyi menedzseri képesítés 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• részletes szakmai önéletrajz, 
• képesítést igazoló okiratok másolata 
• öt évre szóló vezetési program és fejlesztési elképzelések kifejtése, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
-a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefúggő 

kezeléséhez hozzájárul, 

- nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdésének a) pontja szerinti 
határidőben vagyonnyilatkozatot tesz. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2012. január l. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tileczkyné dr. Lapu Ilona nyújt, a 4338-
332-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testülete címére történő megküldésével (ll02 Budapest Szent László tér 
29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: K/41665/20 11/XXl valamint a munkakör megnevezését: igazgató. 

• Személyesen: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Szociális és 
Egészségügyi Csoport vezető jénél, ll 02 Budapest Szent László tér 29. fóldszint 33. 
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A pályázat elbírálásának határideje: 20 ll. december 31. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető kinevezéséről a Népjóléti 
Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt. 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási Állásportálján történő közzététel napja: 
2011. november 21. 
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