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Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 
dr. Farkas László jogi munkatárs 

Döntéshozatal módja: 
Minősített többség az SZMSZ 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján 

Véleményező 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Közrendvédelmi Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2010. november 25-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet (a továbbiakban: EEIRI) korábbi 
igazgató-főorvosa, Dr. Rácz László 2010. május 31-i hatállyal lemondott az igazgató-főorvosi 
státuszáról, melyet Békés Város Képviselő-testülete 108/2010. (III. 25.) határozatával tudomásul 
vett. 

A Képviselő-testület 143/2010. (IV. 29.) számú határozatával 2010. június 1. napjától Dr. 
Gulyás Zsuzsannát bízta meg az intézmény vezetésével az új igazgató megbízásáig terjedő 
időtartamra. A testület 144/2010. (IV. 29.) határozatával döntött az EEIRI igazgatói (magasabb 
vezetői) pályázat kiírásáról. 

A pályázati felhívás az Egészségügyi Közlöny 2010. augusztus 25-i, 16. számában, illetve a 
Kormányzati és Személyügyi Központ honlapján 2010, szeptember 30-án jelent meg. A beadási 
határidőig, 2010. október 29-ig 2 pályázat érkezett. A pályázatok benyújtói: 

- Dr. Gulyás Zsuzsanna,  

- Dr. Lázár Magdolna Csilla. 

A pályázati eljárást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 
20/A. § (6) bekezdése, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. 
§-a szabályozza. A pályázatot a kinevezési, megbízási jog gyakorlója által összehívott szakmai 
bizottság véleményezi. Ez Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 3.) rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. 
sz. melléklete alapján az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, amely a 
hivatkozott kormányrendelet 4. § (1) bekezdése alapján kiegészül a közalkalmazotti tanács 
képviselőjével, a szakma szerint illetékes Kamara, azaz a Magyar Orvosi Kamara Békés Megyei 
Területi Szervének képviselőjével. A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a fenti bizottság 
összehívására, illetve a pályázók meghallgatásra a pályázati határidő leteltét követő 21 napon belül 
sort kell keríteni. A Az SZMSZ 2. melléklete szerint a pályázatok előzetes törvényességi 
ellenőrzését is az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság végzi. 

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 (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján 
egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet (a továbbiakban: gyógyintézet) vezetésével 
olyan személy bízható meg, aki 

a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettséggel, 
b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítéssel, valamint 
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c) legalább ötéves vezetői gyakorlattal rendelkezik. 

A fenntartó a fenti b) pontban írt képesítési előírás alól a Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján 
– a 4. §-ban foglaltak szerint –, illetőleg a vezetői gyakorlat megléte alól felmentést adhat. A b) és 
c) pontban előírt feltételek alól együttesen is adható felmentés. A Rendelet 4. §-a szerint 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. Emiatt adott 
esetben nyilatkoztatni szükséges a pályázót a személyes meghallgatása során, hogy vállalja-e a 
képesítés megszerzését 5 éven belül. 

A pályázatokkal kapcsolatos érdemi döntés meghozatala, valamint a kinevezés a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-
testület át nem ruházható hatásköre.  

 Az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság fentiek szerint kibővült összetételben 
2010. november 17-i ülésén mind szakmai, mind törvényességi szempontból véleményezte a 
pályázatokat, a pályázókat személyesen meghallgatta. A Bizottság ülésén az EEIRI Közalkalmazotti 
Tanácsának elnöke ismertette a Tanács 2010. november 16-i ülésen kialakított álláspontját, mely 
szerint az intézmény alkalmazottai Dr. Gulyás Zsuzsanna pályázatát támogatják. 

A Bizottság véleményének megfogalmazása során döntő körülmény volt az, hogy Dr. Lázár 
Magdolna Csilla nem csatolt a pályázati határidő lejárta előtt érvényes hatósági erkölcsi 
bizonyítványt. A Bizottság álláspontja szerint a pályázati határidő jogvesztő jellegű, tehát nincs 
mód hiánypótlásra, a pályázó által november 12-én csatolt erkölcsi bizonyítvány nem vehető 
figyelembe. A Bizottság ez alapján meghozott határozatával javasolta a T. Képviselő-testületnek 
Dr. Lázár Magdolna Csilla pályázatát érvénytelenné nyilvánítani, Dr. Gulyás Zsuzsanna pályázatát 
érvényesnek nyilvánítani, továbbá a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 
Rendelőintézet igazgatójává 2011. január 1-jétől határozatlan időre Dr. Gulyás Zsuzsannát javasolta 
kinevezni. Dr. Gulyás Zsuzsanna az előírt képesítéssel rendelkezik, a pályázatából látszik, hogy  
több, mint 5 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik, a Rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában előírt 
egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítéssel nem rendelkezik, de ez alól felmentés adható. 

A Kjt. 21/A. § (1) és (2) bekezdése alapján az intézményvezető kinevezésekor legalább 
három hónap próbaidő megállapítása kötelező, de három hónapot meghaladó próbaidő is kiköthető, 
melynek tartama legfeljebb négy hónapig terjedhet. 

A pályázók az ülésre meghívásra kerültek, a 2010. november 17-i bizottsági meghallgatás 
alkalmával úgy nyilatkoztak, hogy nem kérik a pályázatuk képviselő-testület általi zárt tárgyalását, 
így a napirendi pont nyilvános ülésen tárgyalható az SZMSZ 7. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A 
pályázatok másolatát, illetve a közzétett pályázati kiírást mellékeltük.  

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 
 

1. Békés Város Képviselő-testülete – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. § (6) bekezdése, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a alapján kibővített Ügyrendi, Lakásügyi, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatára – a Békés Városi Egyesített Egészségügyi 
Intézmény és Rendelőintézet igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatok közül Dr. Lázár 
Csilla Magdolna pályázatát érvénytelenné nyilvánítja, Dr. Gulyás Zsuzsanna pályázatát 
érvényesnek nyilvánítja. 
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2. Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 
Rendelőintézet igazgatójává 2011. január 1-jétől határozatlan időre – 4 hónap próbaidő 
kikötése mellett – Dr. Gulyás Zsuzsannát nevezi ki azzal, hogy 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 
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt képesítési feltétel alól a R. 1. § (2) 
bekezdése alapján mentesíti, és kötelezi arra, hogy az előírt képesítést 5 éven belül szerezze 
meg. Garantált illetményét 216.900,- Ft/hó, vezetői pótlékát 50.000,- Ft/hó összegben állapítja 
meg. 

3. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges munkajogi 
intézkedések megtételétre, a dokumentumok aláírására. 

Határid ő:      értelem szerint 

Felelős:          Izsó Gábor polgármester  

 
Békés, 2010. november 18. 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
 Jogi ellenjegyző 
 
 
 Pénzügyi ellenjegyző 
 


