Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
204/2013. (V. 23.) határozatának melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az
Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) intézmény
vezetésére, magasabb vezetői megbízással történő betöltésére
A pályázatot meghirdető szerv:
Neve:
Pontos címe:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.

A meghirdetett álláshely:
Munkahely megnevezés és címe: Egészségmegőrzési Központ
2400 Dunaújváros, Erkel kert
23.
Vezetői beosztás:
magasabb vezetői feladat megbízás alapján
Vezetői beosztás megnevezése:
Megbízás időtartama:

intézményvezető
5 év

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazott által betölthető munkakör: egészségnevelő pszichopedagógus.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtása, az intézmény
gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása,
ellenőrzése. Az intézmény fenntartó által meghatározott céljainak megfelelő, jogszerű
működésének biztosítása.
Az intézményvezető vezeti az intézményt, felelős az
intézmény szakszerű, törvényes működéséért, gazdálkodásáért. Tervezi, szervezi, irányítja
és ellenőrzi az intézmény szakmai működését, a szakmai tevékenységek összehangolását.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket.
Pályázati feltételek:
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség,
egészségügyi (szak) menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy e
képzésben részt vesz, vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja a képesítésnek – a megbízás
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adásától számított – öt éven belül történő megszerzését,
legalább ötéves vezetői gyakorlat, ennek hiányában a vezetői gyakorlat megléte alóli
felmentés kérése.
Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázati feltételként előírt végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata,
egészségügyi (szak) menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés hiányában nyilatkozat arról, hogy e képzésben
részt vesz, vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja a képesítésnek – a megbízás adásától
számított – öt éven belül történő megszerzését,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
részletes szakmai önéletrajz,
a vezetői gyakorlat igazolása, az öt év vezetői gyakorlat hiányában a vezetői gyakorlat
megléte alóli felmentés kérése,
hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen történő
tárgyalásához,
egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a
vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.
Bérezés és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására
kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat személyesen Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere titkárságán
(Dunaújváros, Városháza tér 1. II. emelet 202. sz. helyiség), vagy postai úton Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármestere, 2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. címen kell
benyújtani 1 eredeti és 3 másolati példányban, zárt borítékban, „Egészségmegőrzési
Központ intézményvezetői pályázata” jeligével ellátva.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. július 31. 16.00 óra
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatokról a 356/2008. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott bizottság
véleményének kikérését követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. A
határidőn túl benyújtott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor
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érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek
megfelel. A közgyűlés fenntartja jogát, hogy egészségügyi (szak) menedzseri képesítés
vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel
nem rendelkező, de e képzésben részt vevő, vagy e képzést vállaló pályázónak a képesítés
alól felmentést adjon. A közgyűlés fenntartja a jogát, hogy a vezetői gyakorlat megléte alól
felmentést adjon. A közgyűlés fenntartja jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa, és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.
A pályázat bontása:
A pályázatokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere bontja 2013. augusztus 1.
napján. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv készül.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. szeptember 30.
A magasabb vezetői beosztás a közgyűlési döntést követően azonnal betölthető.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzététel napja:
2013. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Horinka Adrienn Hajnalka
intézményigazgatási ügyintéző nyújt a 06-25/412-211/324 melléken.
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