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1. Napirendi pont: 

Pályázati kiírás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának igazgatói 
állásának betöltésére 

Előterjesztő: dr. Csomor Ervin alpolgármester 

16/2016. (II. 15.) E.SZ.B. határozat: 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja Budapest Főváros XVI. 
kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy írjon ki pályázatot a 
XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgatói állására, az 
alábbiak szerint: 

„BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

PÁLYÁZATOT HÍRDET 

a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata intézményvezetői feladatainak ellátására 
igazgatói kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű munkaviszonnyal,az alábbiak szerint: 

A munkaviszony időtartama: 5 év határozott idejű, a a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. 
I. törvény hatálya alá tartozó vezetői jogviszony 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A magasabb vezetői megbízás kezdő napja: 2016. október 20. 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2021. október 19. 

A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Tekla utca 2/c. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

I. Az intézményvezető fő szakmai feladata: 
a) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelező egészségügyi feladatatóinak 
ellátására létrehozott intézményben a szakorvosi rendelőintézet és gondozóhálózatának 
vezetése, valamint az egészségügyi alapellátás felügyelete, 
b) a betegellátás, gondozás, a szakmai szabályainak, és etikai követelményeinek, és valamint 
a vonatkozó jogszabályok teljes körű betartásáért, valamint a betegellátás biztonságának 
teljesítéséért, az ellátás feltételeinek biztosításáért, 
c) felelős a szakellátás és alapellátás tevékenységének rövid- és középtávú tervéért, a 

szükségleteknek megfelelő humán erőforrás biztosításáért, az ellátások dokumentációjának 
folyamatos, naprakész, szakszerű vezetéséért, validitásáért, a rendelések, betegellátás 
rendjének kialakításáért és megvalósításáért, 



d) az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az 
intézményt fenntartó határozataiban, a szakmai követelményekben megfogalmazottaknak 
megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetése, 
e) az intézmény szakmai és működési terveinek előkészítése, egyeztetése és megvalósítása, 
f) Budapest XVI. kerület lakosságának egészségi állapotát figyelembe vevő hatékony 
szolgáltatások kialakítása, 
g) a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek, az intézményi működés hatékonyságának 
folyamatos biztosítása. 

II. Gyakorolja az intézményben a munkáltatói jogokat. 
III. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. 

IV. Kapcsolatot tart a fenntartóval, gondoskodik a pontos adatszolgáltatásról. 

A pályázat elnyerésének feltételei: 

a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, 
b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 
c) legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 
d) büntetlen előélet. 

A pályázat elnyerésénél előnyt jelent: 

a) orvosi diploma és szakorvosi képesítés(ek), 
b) önálló intézményként működő egészségügyi alapellátás vagy járóbeteg szakellátás, 
területén szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat, 
c) B kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

a) A pályázó szakmai önéletrajza, 
b)A vezetésére, fejlesztésre vonatkozó részletes program és szakmai program, 
c) A végzettséget igazoló dokumentumok, képesítési előírások másolata, 
d)A legalább 5 éves vezetői gyakorlat igazolása, 
e) 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány), 
f) Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglah személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
g)Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést a Képviselő

testület zárt ülésen tárgyalja-e, 
h)Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, 
i) Fizetési igény megjelölése. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. április 22. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. június 22. 

Illetmény: 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény rendelkezései alapján, a Képviselő-testület 
döntésében meghatározottak szerint. 

A pályázati eljárás rendje: 
A mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel egyenértékűnek 
tekintendő a 2013 szeptember l-e előtt szerzett egészségügyi (szak) menedzseri képesítés. 
A pályázat során hiánypótlásra lehetőség nincs. A fenntartó Képviselő-testülete a KJT, a 356/2008. 
(XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet előírásainak betartásával a 



szakmai előkészítő bizottság javaslata alapján a pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon 
belül dönt. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa. 

A pályázatot Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
Intézményi Irodájához kell eljuttatni zárt borítékban. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
A borítékra kérjük ráírni: a pályázó nevét, címét, és hogy „Pályázat a KESZ igazgatói 
kinevezésére." 
Információt nyújt: Boross - Tóth Dóra a +3614011430-as telefonszámon." 

Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 
pályázat közzétételéről a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
weboldalán, az Egészségügyi Közlöny megjelenésével azonos időpontban való megjelenéssel, 
valamint az Egészségügyi Közlöny következő számában, XVI. kerületi Újságban és az 
Önkormányzat weboldalán való megjelentetéséről. 
.Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szakmai előkészítő bizottságba a fenntartó 
képviselőjeként Dr. Csomor Ervin alpolgármestert, Dr. Varga Jánost, az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság tagját, valamint Boross-Tóth Dórát, a Polgármesteri Hivatal egészségügyi referensét 
delegálja. 

Határidő: 2016. február 17. - i Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Gáspár József, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 
Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú 

Budapest, 2016. február 15. 
(a jegyzőkönyv dátuma) 

Gáspár József 
bizottsági elnök 

sk. 

Dobre Dániel 
jegyzőkönyv hitelesítő 

sk. 

A kivonat hiteléül: 

DobrosinéLadjánszki Tímea 
Intézményi referens 

A kiállítás dátuma 
2016. február 16. 


