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Tárgy:  Békési Gyógyászati Központ és 
Gyógyfürdő igazgatói álláshelyére kiírt 
pályázat elbírálása 

Sorszám: IV/1 

Előkészítette: Sápi András intézményi referens 
 

Döntéshozatal módja: 
Minősített többség az Mötv. 50. §-
a alapján 

Véleményező 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. december 2-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatói álláshelyére pályázatot írt ki. A 
pályázat megjelent az Egészségügyi Közlönyben és a Közigállás (https://kozigallas.gov.hu/) honlapján. A 
beadási határidő 2015. november 10. napja volt. A megadott határidőig postára adott vagy személyesen átadott 
pályázatok száma 2 db, a feltételeknek való megfelelést a következő táblázatban rögzítettük: 
 

 
         Feltétel 

 
Név 

Erdélyi Imola Erzsébet Dr. Lemák György 

érkezett 2015.10.30. 2015.11.09. 
egyetemi végzettség igen – klinikai 

biokémikus 
igen – belgyógyász 
szakorvos 

egészségügyi menedzser 
szakképesítés 

folyamatban igen – de nem az új 
előírások szerinti 

5 év vezetői gyakorlat nem igen 
szakmai önéletrajz igen igen 
vezetői program igen igen 
erkölcsi bizonyítvány 2015.10.22. 2015.09.30. 

 
A képesítési feltételeket az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési 
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III. 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, 
b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel, valamint 
c) legalább ötéves vezetői gyakorlattal 

rendelkezik. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában előírt képesítési feltétel, valamint a vezetői gyakorlat megléte 

alól a fenntartó felmentést adhat. Az (1) bekezdés b) pontjában előírt képesítési feltétel alól a 
fenntartó a 4. §-ban foglaltak szerint adhat felmentést. Ha a gyógyintézet az egészségügyi 
közszolgáltatásért felelős szervvel kötött szerződés alapján nyújt egészségügyi közszolgáltatást, a 
felmentéshez ki kell kérni a közszolgáltatásért felelős szerv egyetértését is. A feltételek alól külön-
külön és együttesen is adható felmentés. 
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4. § Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában, a 2. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 3. § (1) 
bekezdés b) pontjában előírt 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.” 

 
 
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képesítési feltétel 2013. áprilisában került bele a jogszabályba, korábban 
több hasonló végzettség felelt meg a követelményeknek: egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy 
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés. Az egészségügyi menedzser mesterképzési szak 
legkorábban 2013. őszén indult be, képzési ideje 3 félév, és ma is csak két intézmény oktatja 20-20 fővel, - így 
e feltétel teljesülésére nem nagyon számíthattunk. 
 
A pályázatok érvényességével kapcsolatos vizsgálatot az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság folytatja le, továbbá szakmailag illetékes bizottságként meghallgatja a pályázókat.  A 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a pályázat 
véleményezésére létrehozott bizottság tagja az intézmény közalkalmazotti tanácsának tagja és az illetékes 
szakmai kamara képviselője.  
Az intézményi közalkalmazotti tanács elnöke Rónai Sándorné, a Magyar Orvoskamara Békés Megyei Területi 
szervének elnöke (Dr. Vincze Gábor) a szervezet képviseletével Dr. Baranyai István békési háziorvost bízta 
meg.  
Amennyiben valamelyik pályázó kinevezésre kerül, az intézmény engedélyezett létszámát egy fővel növelni 
kell 2016. január 1-től. 
 
Határozati javaslat a bizottsági ülésen elhangzottak alapján kerül megfogalmazásra. 
 
Békés, 2015. november 23. 
 

 Izsó Gábor 
polgármester 

 
……………………………….                                                                  
Jogi ellenjegyző                                                                                      
 
 
……………………………… 
Pénzügyi ellenjegyző 


































































































































































































