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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017.január 26-n tartandó ülésére 

 

Döntés a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató intézményvezetői 

beosztására benyújtott pályázatról 

 

Előterjesztést készítette: Fehér László, aljegyző 

Véleményezi Véleményező eseti bizottság ; 

Szociális és Humánügyek 

Bizottsága  

Elfogadás módja:  minősített többség 

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 129/2016.(X.27.) határozatával a fenntartásában létrejövő 

Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató intézményének intézményvezető 

(magasabb vezető) munkakör betöltésére ismételten pályázatot írt ki és egyben a megbízott 

intézményvezető megbízása a pályázati eljárás sikeres lefolytatását követő új Intézményvezető 

kinevezésig, meghosszabbításra került. 

  

A pályázat a közigazgatási állásportálon, a hivatalos Egészségügyi Közlönyben, valamint a 

helyi önkormányzati honlapon került kiírásra. 

 

A pályázat benyújtási határideje 2016. december 27. napja volt. A megadott határidőig egy 

pályázat érkezett be, Gálné Kecskeméti Ilona pályázata, melyet a Képviselő-testület a mai 

ülésén tud elbírálni.  

 

A pályázat az előterjesztés 1. sz. melléklete. 

 

A pályázati képesítési feltételeket a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek 

képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat 

részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM 

rendelet) szabályozza az alábbiak szerint: 

„1. § (1) Egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet (a továbbiakban: 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 pályázó nem rendelkezik az EüM rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megjelölt egyetemi 

szintű végzettséggel, de az EüM rendelet 1.§ (2) bekezdés első fordulata lehetőséget biztosít a 

fenntartó részére, hogy ezen képesítési feltétel aló  felmentést adjon. 

 

A pályázó egészségügyi főiskolai és egyéb egészségügyi felsőfokú szakképzettségeire és az 

egészségügyben szerzett szakmai, és vezetői gyakorlatára figyelemmel, javasoljuk a Tisztelt 

Képviselő-testületnek, hogy adjon felmentést a fenti iskolai végzettség feltétel alól. 
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A pályázó nem rendelkezik a b) pontban megjelölt szakképesítéssel, de tekintettel arra, hogy az 

EüM rendelet 7/C §- a úgy rendelkezik, hogy az 1.§. (1) bekezdés b) pontja szerinti 

követelmény teljesítése alól mentesül az a személy, aki 2013. szeptember 1-e előtt egészségügyi 

szakmenedzseri képesítést szerzett, elfogadható a pályázó 2010. június 15-én megszerzett 

egészségügyi szakmenedzseri képesítése. 

 

További pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság 

 Büntetlen előélet 

 cselekvőképesség 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

 egészségügyben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat 

 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

 

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A vezetői megbízással egyidejűleg határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyba kerül 

kinevezésre 4 hónap próbaidő meghatározásával. 

  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 

pályázókat a megbízási, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója által összehívott bizottságnak 

szükséges meghallgatnia és véleményeznie.  

 

A Képviselő testület116/2016.(IX.21.) határozatával létrehozott, háromtagú, véleményező 

bizottság a 2017. január 12-i ülésén meghallgatta a pályázót és véleményezte a pályázati 

anyagot. 

 

A bizottsági vélemény az előterjesztés 2. sz. melléklete. 

 

A testületi ülésre meghívást kapott a pályázó Gálné Kecskeméti Ilona, akit a testület 

meghallgathat, és hozzá kérdések intézhetők a döntés előtt. 

 

A pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a benyújtott dokumentum másolatok, igazolások 

és nyilatkozatok alapján Gálné Kecskeméti Ilona pályázata jogszabályi előírásoknak és a 

pályázati kiírásnak megfelel, ezért javaslom, pályázatát a Képviselő-testület nyilvánítsa 

érvényesnek, a  pályázati eljárást pedig nyilvánítsa eredményesnek. 

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Gálné Kecskeméti Ilonát bízza meg a 

Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató intézmény intézményvezető 

(magasabb vezető) feladatainak ellátásával. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 

 

Füzesgyarmat, 2016. szeptember 6. 

 

 
Bere Károly 

polgármester 
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1. Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017.(I. 26.) határozata 

Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató intézményvezetői munkakör 

betöltésére benyújtott pályázat esetében egyetemi szintű végzettség feltétel alóli 

felmentésről döntés  

 

Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete a 129/2016.(X.27.) határozatával a Füzesgyarmati 

Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató intézményvezető (magasabb vezetői) munkakör 

ellátására kiírt pályázat esetében – figyelemmel a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-

helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében 

kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 

(továbbiakban: EüM rendelet) 1.§ (2) bekezdés első fordulatára, az EüM rendelet 1.§ (1) 

bekezdés a) pontjában megjelölt egyetemi szintű végzettség feltétel alól, felmentést ad. 
 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   Bere Károly polgármester 
 

2. Határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017.(I. 26.) határozata 

Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató intézményvezetői munkakör 

betöltésére benyújtott pályázat érvényessé/érvénytelenné, és a pályázati eljárás 

érvényessé/érvénytelenné nyilvánítása  

 

Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete a 129/2016.(X.27.) határozata alapján kiírt 

pályázatra – figyelemmel a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 

eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1)-(3) bekezdéseire – a 

Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltatói intézményvezető (magasabb vezetői) 

munkakör ellátására, Gálné Kecskeméti Ilona benyújtott pályázatát érvényesnek, a pályázati 

eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

 

3. Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017.(I. 26.) határozata 

Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató intézményvezetőjének 

megbízása  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gálné Kecskeméti Ilona 4100 

Berettyóújfalu, Kádár Vitéz u. 26 szám alatti lakost kinevezi határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyba, 4 hónap próbaidővel, valamint megbízza a Füzesgyarmati Gyógycentrum 
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Egészségügyi Szolgáltató intézményvezető (magasabb vezető) munkakör ellátásával, 

határozott időre 5 évre, 2017. február 1. napjától, 2022. január 31. napjáig. 

 

Az intézményvezető bérét – mint megbízott magasabb vezető – az egészségügyi tevékenység 

végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 1. melléklete, valamint a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelete alapján bruttó 350.000 

forintban állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester 
  

 

 


