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JAVASLAT

az Egészségmegőrzési Központ vezetésére, magasabb vezetői álláshely betöltésére
irányuló pályázat kiírására

Tisztelt Közgyűlés!

Az  Egészségmegőrzési  Központ  intézményvezetőjének  a  vezetői  megbízása  2018.
szeptember 30. napjával lejár.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. §
(1) bekezdése szerint magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra ugyanezen
törvény 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a
megbízási jogkör gyakorlója írja ki.

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  41.  §  (6)-(7)
bekezdése, a 42. § 2. pontja és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1)
bekezdés d) pontja értelmében az intézmény vezetője megbízásának joga a közgyűlést illeti
meg. Ennek megfelelően az intézmény vezetésére magasabb vezető beosztás ellátására
irányuló pályázatot a közgyűlésnek kell kiírnia. 

A Kjt. 23. § (2) bekezdése értelmében a munkáltató vezetője magasabb vezetőnek minősül.
A  magasabb  vezetői  megbízások  körét,  továbbá  a  megbízás  feltételeit  a  végrehajtási
rendelet határozza meg.

A  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet hatálya az
egészségügyi  szolgáltatást  nyújtó  állami  és  helyi  önkormányzati  költségvetési  szerveknél
foglalkoztatott,  valamint  más  költségvetési  szervnél  egészségügyi  tevékenységet  végző
személyek közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében az intézményvezető,
az  orvosigazgató,  az  ápolási  igazgató  és  a  gazdasági  vezető  képesítési  követelményei
tekintetében  a  gyógyintézetek  vezetőjének  és  vezetőhelyetteseinek  képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes
eljárási szabályairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései irányadóak.

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  értelmében  az  egészségügyi
közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet vezetésével olyan személy bízható meg, aki
a)   (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettséggel,
b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel, valamint
c) legalább ötéves vezetői gyakorlattal 
rendelkezik.

A 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 7. §-a szerint „Az e rendeletben használt fogalmakra az
egészségügyi  szolgáltatás  gyakorlásának  általános  feltételeiről,  valamint  a  működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott fogalmak
az irányadók.”
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A 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében „Az (1) bekezdésben
foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben foglalt fogalommeghatározásokat kell
figyelembe venni.”

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §

„f)  egészségügyi  szolgáltató:  a  tulajdoni  formától  és  fenntartótól  függetlenül  minden,
egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott
működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet;

g) egészségügyi intézmény: az f) pontban meghatározott egészségügyi szolgáltatók közül
ga)  a  rendelőintézeti  járóbeteg-szakellátást  vagy  fekvőbeteg-szakellátást  nyújtó
szolgáltatók (a továbbiakban együtt: gyógyintézet), továbbá
gb) az állami mentőszolgálat,
gc) az állami vérellátó szolgálat, valamint
gd)  az  egészségügyi  államigazgatási  szerv  intézetei,  amennyiben  egészségügyi
szolgáltatást is nyújtanak;”

Az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  3.  §  f)  és  g)  pontja  szerint  az
Egészségmegőrzési  Központ  nem  tekintendő  egészségügyi  intézménynek,  hanem
egészségügyi szolgáltatónak, ezért a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésében
előírt  képesítési  előírások alkalmazása az Egészségmegőrzési  Központ  intézményvezetői
pályázat  kiírása során nem kötelező. Az egészségügyi  szolgáltatóra vonatkozó képesítési
előírásoknak  nem  az  Egészségmegőrzési  Központ  intézményvezetőjének,  hanem  az
intézmény szakdolgozóinak kell megfelelnie. 

Az  Egészségmegőrzési  Központ  intézményvezetője  részére  tehát  jogszabály  nem ír  elő
képesítési követelményeket, ezért a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésében
előírt képesítési követelményeket javaslom a pályázati kiírásban előírni azzal az eltéréssel,
hogy  az  (orvostudományi  vagy  egyéb)  egyetemi  szintű  végzettség  mellett  vagy  a
mesterképzési  szakon  szerzett  egészségügyi menedzser szakképesítés,  vagy  a
legalább ötéves vezetői gyakorlat legyen az előírt követelmény.

A Kjt. 23. § (1) bekezdése értelmében a magasabb vezető, illetve vezetői megbízás feltétele,
hogy  a  közalkalmazott  –  a  kinevezés  szerinti  munkaköre  mellett  –  látja  el  a  magasabb
vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő feladatait. 

A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemeit a Kjt. és végrehajtási rendelete szabályozza. A
pályázati felhívást a határozat melléklete tartalmazza, mely a Kjt. és a fentiek figyelembe
vételével került kiírásra.

Tisztelt Közgyűlés!

A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a pályázati felhívást a kormányzati  személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (a továbbiakban: személyügyi központ)
és a helyben szokásos módon, a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet  3. § (3) bekezdése
szerint  az  Egészségügyi  Közlönyben  is  közzé kell tenni. Az intézmény vezetésére kiírt
pályázat esetén a pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi
központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem
lehet.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a 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
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feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A 356/2008. (XII. 31.)
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint a bizottság tagjai között kell lennie:

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, ennek hiányában
érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének.

Az esetenként összehívott 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.

Fenti jogszabályi hivatkozás alapján javaslom a közgyűlésnek, hogy az eseti bizottságba
 az intézmény közalkalmazotti tanácsa által delegált személyt,
 a  Magyar  Egészségügyi  Szakdolgozói  Kamara  dunaújvárosi  szervezete  által

delegált személyt,
 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság javaslatára a megbízási, illetve a

munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt –  megbízási, illetve a munkáltatói
jogkörrel nem rendelkező – személynek Lőrinczi Konrád képviselő urat

delegálja. 

A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság az előterjesztést a 2018. április 10-i ülésén
megtárgyalta, 6:0:0 arányban elfogadásra javasolta.
Az előterjesztést  az  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a  2018.  április  12-i  ülésén
egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2018. (IV. 19.) határozata

az Egészségmegőrzési Központ vezetésére, magasabb vezetői álláshely betöltésére
irányuló pályázat kiírásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az Egészségmegőrzési
Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) vezetésére, magasabb vezetői álláshely
betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  egészségügyi
intézményekben  történő végrehajtásáról  szóló  356/2008.  (XII.  31.)  Korm.  rendeletben
meghatározottak alapján, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
Belügyminisztérium  internetes oldalán, az Egészségügyi Közlönyben és Dunaújváros
Megyei Jogú Város honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

   - a végrehajtásban való közreműködésért:
     a személyügyi és működtetési osztály vezetője
     a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:      2018. május 4.
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok véleményezésére
három tagú eseti bizottságot hoz létre, egyben felkéri a bizottság tagjait, hogy a
beérkezett pályázatokat véleményezzék, és azt írásban 2018. június 29-ig juttassák el
Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesteréhez. A bizottság írásbeli véleményének
polgármesterhez történő leadását követően a bizottság külön intézkedés nélkül
megszűnik. Az eseti bizottság feladatainak ellátásával a közgyűlés:

 az Egészségmegőrzési Központ Közalkalmazotti Tanácsa által delegált személyt,
 a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által delegált személyt, és
 Lőrinczi Konrád képviselő urat

bízza meg. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az eseti
bizottság, valamint a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság véleményének
kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a közgyűlés elé.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
   a polgármester
 - a végrehajtásában való közreműködésért:
    a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:   2018. szeptember 20.

Dunaújváros, 2018. április 19.

Cserna Gábor s.k.
polgármester
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