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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

2011. december 14-én megjelent a Nemzeti Közigazgatási Intézet hivatalos honlapján 

(www.kozigallas.gov.hu) a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

főigazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására szóló pályázati felhívás.  

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22/B §-a szerint 

végrehajtási rendelet meghatározhatja azokat a – munkáltató működése szempontjából 

meghatározó jelentőségű  - magasabb vezetői munkaköröket, amelyek betöltésére  a Munka 

Törvénykönyve vezető állású munkavállalóira vonatkozó  rendelkezései alkalmazásával 

munkaviszonyt kell létesíteni. A törvény egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltak szerint a Gróf 

Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő főigazgatói (magasabb vezető) 

munkakörére a fenti szabályok vonatkoznak, amit a pályázat kiírása során figyelembe vettünk.   

 

A közzétett nyilvános pályázati felhívásban megjelölt - 2012. január 15-i - benyújtási 

határidőre 1 pályázat érkezett. 

 

A vonatkozó jogszabály szerint a pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója által esetenként 

összehívott bizottság véleményezi. 

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő főigazgatói (magasabb vezető) 

beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezésében - a szakmai bizottság tagjaként, az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai, valamint a hivatkozott rendelet alapján felkért 

szakértők: 

a) a megbízási, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt - megbízási, illetve a 

munkáltatói jogkörrel nem rendelkező – személy, 

b)  a közalkalmazotti tanács tagja, (ennek hiányában a közalkalmazotti képviselő) 

c) a szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara, ennek hiányában 

érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselője. " 

működnek közre. 

 

A szakmai bizottság véleményét a Képviselőtestület ülésén ismertetjük.  

 

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) bek. b/ pontjában foglaltak szerint gyógyintézet 

vezetésével olyan személy bízható meg, aki egészségügyi  (szak)menedzseri  képesítéssel 

vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel 

rendelkezik.  
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A hivatkozott rendelet 4. §-ában foglaltak szerint fenti képesítés alól „felmentés abban az 

esetben adható, ha a pályázó(jelölt) a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a 

kinevezés (megbízatás) adásától számított – öt éven belül történő megszerzését.” 
 

A  Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő főigazgatói állására pályázatot 

benyújtó dr. Vörös Ibolya, nyilatkozott arról, hogy a végzettség megszerzését vállalja.  

 

A képesítés alól történő fenntartói felmentés megadásával kapcsolatban a Gróf Esterházy 

Kórház és Rendelőintézeti  Szakrendelő Szakmai Vezető Testülete - a hivatkozott jogszabály 

4/A. §-ában meghatározott - egyetértési joggal rendelkezik, mellyel kapcsolatos nyilatkozatát 

a Képviselőtestület ülésén ismertetjük.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos iratanyag a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjében 

megtekinthető. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította:  Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. január 18. 

                                         

                                            

    Dr. Áldozó Tamás sk. 

                                                                                         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

A.  változat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 10. § (1) bek. b. pontjában biztosított jogkörében eljárva a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. – továbbiakban: Kjt. - 22/B. §-ában, valamint a Kjt. 

egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 

rendeletben foglaltak figyelembe vételével a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 

tv. X. fejezetében foglaltak alapján a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

magasabb vezetői főigazgatói munkakörének ellátásával Dr. Vörös Ibolyát bízza meg.  

A megbízás 2017. január 25-ig terjedő  határozott időre szól.  

 

A Képviselőtestület a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 

eljárási szabályairól szóló módosított 13/2002. (III.28.) EüM rendelet 1. § (1) bek. b/ 

pontjában meghatározott képesítés alól a pályázót – a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő  Szakmai Vezető Testületének  egyetértésével – felmenti. 

Egyidejűleg kötelezi a végzettség – 5 éven belül történő – megszerzésére.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a munkaszerződés megkötésével 

kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 

 

 

 

B. változat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 10. § (1) bek. b. pontjában biztosított jogkörében eljárva  a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. – továbbiakban: Kjt. - 22/B. §-ában, valamint a Kjt. 

egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 

rendeletben foglaltak figyelembe vételével a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 

tv. X. fejezetében foglaltak alapján nem támogatja Dr. Vörös Ibolya pályázónak a Gróf 

Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő magasabb vezetői főigazgatói 

munkakörének ellátásával történő megbízását.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 


