
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-i ülésére
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A Békési Gyógyászati

iI Központ és Gyógyfürdő

J I . igazgatói pályázatának
kiírása

Döntéshozatal módja. Véleményező bizottság.

Egyszerű többség Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi
Bizottság,
Humán és Szociális Bizottság

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Sápi András osztályvezető-helyettes
Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő (a továbbiakban: Gyógyászati Központ)

magasabb vezetői álláshelyére adott 5 éves igazgatói megbízás 2020. december 3 1 . napján

lejár. Az új pályázati felhívást az Egészségügyi Közlönyben, illetve a Kormányzati és

Személyügyi Központ honlapján (www.kozigallas.hu) kell meghirdetnünk. A pályázati eljárás

legkevesebb két hónap, ezért a kiírást már most el kell fogadnia a Képviselő-testületnek.

A pályázati eljárást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1 992. évi XXXIII. törvény (a

továbbiakban: Kjt.) 20/A. (6) bekezdése, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008.

(XII. 3 1 .) Korm. rendelet 4. -a szabályozza. A pályázatot a kinevezési, megbízási jog

gyakorlója által összehívott szakmai bizottság véleményezi. Ez a Bizottság Békés Város

Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban. SZMSZ) 5. melléklet 1.5

pontja alapján a Humán 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.

Az SZMSZ 5. melléklete 2.6. pontja szerint
az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság végzi.

A képesítési feltételeket az egészségügyi közintézmények vezetójének és vezetőhelyetteseinek

képesítési követelményeiről valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat

részletes e(járási szabályairól szóló 13/2002. (IlL 28.) EüM rendelet szabályozza. Az ide

vonatkozó jogszabályi helyek:

„1. (1) Egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet (a továbbiakban:

gyógyintézet) vezetésével olyan személy bízható meg, aki

a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettséggel
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b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel,
valamint

e) legalább Ötéves vezetó’i gyakorlattal
rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés a) ponijában eló’írt képesítési feltétel, valamint a vezetői
gyakorlat megléte alól a fenntartó felmentést adhat. Az (1) bekezdés b) ponijában
előírt képesítési feltétel alól a fenntartó a 4. -ban foglaltak szerint adhat
felmentést. Ha a gyógyintézet az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel
kötött szerződés alapján n,vújt egészségügyi közszolgáltatást, afelmentéshez ki kell
kérni a közszolgáltatásért felelős szerv egyetértését is. A feltételek alól külön-
külön és együttesen is adható felmentés.

4. Az 1. (1) bekezdés b) ponijában, a 2. (1) bekezdés b) ponijában, valamint
a 3. (1) bekezdés b) ponijában előírt képesítés alólfelmentés abban az esetben
adható, ha a pál,vázó (jelölt) a képzésben részt vesz, vagy vállaUa a képesítésnek —

a kinevezés (megbízatás) adásától számított — Öt éven belül történő megszerzését.”

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező kiírás
szerint meghirdeti a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatói álláshelyét a
2021. január 1. - 2025. december 31. közötti 5 év határozott időre. Békés Város
Onkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor polgármestert a
csatolt közzétételi adatlap szerinti pályázati kiírás közzétételére.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. szeptember 25.
Kálmán Tibor
polgármester

‚II

Jogi ellenjegyző

Pén’üg’iellenjegyző
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Közzététe.Ii adatlap

I. A pályázatot kiiró munkáltató adatai
1 . A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma: 2020.10.02.
2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve
3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma
4. A munkáltató megnevezése: Békés Város Képviselő-testülete
5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Kálmán Tibor

polgármester
6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók
Békés Város Önkormányzata, 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ
8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt

személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma
(A 7-8. pont kitöltése nem kötelező)
II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok
1 . A munkakör megnevezése: járóbeteg szakellátás
2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: igazgató
3. A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető
4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre

sor kerül: Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Ua.
6. A muakakör betölthetőségének időpontja: 2021.01.01.
7. A jogviszony időtartama: határozatlan
8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: 2021.01.01. — 2025. 12.31.
1 O. A munkavégzés helye: Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő, 5630

Békés, József A. u. 5.
1 1 . A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbizással járó lényeges feladatok

felsorolása:
O Vezetői feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása,
O Szakmai feladatok: munkakörnek megfelelő

1 2. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra
vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: -

1 3 . A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt képzettség, végzettség,
tapasztalat:

---- -- . -{orvostudrnányi-v-agy--egyéb-)-egyetemi szintű végzettség
. mesterképzésben szerzett egészségügyi menedzseri képesítés
S 5 év vezetői gyakorlat

14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás
szintje, nyelvvizsga típusa:
1 5 . A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt j elentő informatikai rendszerismeret
1 6. A muiikakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa
1 7. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje
1 8. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat: igen
1 9. Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez:
20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák
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(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak
akkor kötelező, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14-20. pont, illetve az előnyt
jelentő kategóriák kitöltése nem kötelező.)

III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai
1 . A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: 2020.10.09.
2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása

O Diplomamásolat(ok)
O Erkölcsi bizonyítvány
O Szakmai önéletrajz
O Vezetői program
O 5 év vezetői gyakorlat igazolása
O nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló

2007. évi CLII. törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról.

3. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 11. 10.
4. A pályázat benyújtásának módja: ajánlott küldeményként vagy személyesen
5. A pályázat benyújtásának feltételei
6. A pályázat elbírálásának határideje: 2020.12.31.
7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság (Humán és Szociális

Bizottság) személyes meghallgatást követő javaslatára a Képviselő-testület minősített
többséggel dönt.

8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: Egészségügyi Közlöny,
https://kozigallas.gov.hu, www.bekesvaros.hu 2020.10.09.

9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt
munkatárs neve, e-mail címe: -

10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve,
telefonszáma

(A 9-10. pont kitöltése nem kötelező.)
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