
2. 
Előterjesztés 

 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális  

Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának 

2022. november 28-i ülésére 

 

 

 

 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézménye intézményvezetői beosztására pályázati felhívás kiírása 

 

 

 

               

Az előterjesztést készítette:                     Rostásné Rapcsák Renáta 

   intézményi referens 

     

 

 

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:          ------------ 

 

 

 

 

 

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska  

                                                                                                 aljegyző 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       dr. Balogh László sk. 

                   jegyző 

 

 

 

 



2 

 

Előterjesztés   

 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális  

Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának 

2022. november 28-i ülésére 

 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézménye intézményvezetői beosztására pályázati felhívás kiírása 

 

Ikt. sz.:  LMKOH/11776-2/2022.  

 

 Tisztelt Társulási-tanács! 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 

intézményvezetésére a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa 9/2018. (II. 

05.) határozatával Józsáné dr. Kiss Irént bízta meg.  A megbízás határozott időre: 2023. 

március 31. napjáig szól. Az intézményvezetői megbízatás a fenti időpontban lejár.  

 

Intézményvezető asszony megbízása közalkalmazotti jogviszonyra történt, azonban az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján, ez 2021. március 1. 

napjával határozott idejű, 2023. március 31-ig tartó egészségügyi szolgálati jogviszonnyá 

alakult át.  

Kettévált tehát az intézményi foglalkoztatotti kör közalkalmazottakra és egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakra.  

 

Szakmai segítségnyújtás érdekében megkerestük az Országos Kórházi Főigazgatóságot, aki 

álláspontját a következők szerint összegezte:  

 

„Tekintettel arra, hogy az intézmény fő tevékenysége az Alapító Okirat alapján általános 

járóbeteg-ellátás, ezért álláspontunk szerint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

szerint egészségügyi szolgáltatónak minősül, és mint ilyen, az önkormányzati fenntartás okán 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozik, 

legalábbis az egészségügyi tevékenysége vonatkozásában. 

 

Fentiek alapján álláspontunk szerint, amennyiben egy integrált intézmény főtevékenysége a 

betegellátás, akkor az egészségügyi ágazat vonatkozásában szükséges a vezető kinevezése. ” 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 

EGYSZI/16/2021. sz. hatályos alapító okiratban foglaltak szerint: 

 

„A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

1 862100 Általános járóbeteg-ellátás 

„ 

 

 

Az intézményvezetői munkakör betöltésére irányadó jogszabályok: 

 a gyógyintézetek vezetőinek és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, 

illetve a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási 

szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM. rendelet  

 az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény  
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 az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról 

szóló 528/2020. Kormányrendelet (Eü. vhr.) 

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV.30.) NM rendelet (NM rendelet) 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet (SzCsM rendelet) 

 

Az intézményvezető megbízása az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 

törvény, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 

végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet alapján történik, ugyanakkor – mivel 

az intézmény szociális és gyermekjóléti feladatokat is ellát – a pályázat kiírása és a benyújtott 

pályázatok elbírálása során az egészségügyi szakmai szabályok mellett a szociális intézményi 

feladatokra és gyermekjóléti intézményi feladatokra irányuló szakmai előírásokat is figyelembe 

kell venni. A pályázati felhívás e szabályok figyelembevételével került meghatározásra.   

 

A gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a 

vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 

13/2002. (II.28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése a következők szerint rendelkezik: 

 

„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.” 

 

Az NM rendelet 3. § (8) bekezdése alapján: „Többcélú intézményben vezetői megbízást az 

kaphat, illetve vezetői munkakörbe az nevezhető ki, aki bármely, az intézmény által biztosított 

szolgáltatás, illetve ellátás vezetőjére meghatározott, felsőfokú végzettség körébe tartozó 

képesítési előírásoknak megfelel.” 

 

 - A képesítéssel kapcsolatban az NM. rendelet 2. számú melléklete határozza meg a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban magasabb vezető/ 

vezetői beosztásban dolgozók részére vonatkozó képesítési előírásokat, melyek közül az 

egyetemi végzettség vehető figyelembe.   

 

Az SzCsM rendelet 6. § (13) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 

„(13) Ha szociális szolgáltatás, illetve ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátással 

egy intézmény, szolgáltató keretében kerül megszervezésre, az intézményvezetői munkakört az 

intézmény, szolgáltató által nyújtott bármelyik ellátási, szolgáltatási forma vezetőjére 

meghatározott, felsőfokú végzettség körébe tartozó képesítési előírásoknak megfelelő személy 

betöltheti.” 

 

Az SzCsM rendelet 3. sz. melléklete határozza meg, a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges 

képesítési minimum előírásait, melyek közül az egyetemi végzettség vehető figyelembe. 
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Az egészségügyi, szociális illetve gyermekjóléti munkakör betöltésére irányuló pályázati 

szabályokat figyelembe véve javaslom, hogy a benyújtott pályázatokat egy eseti bizottság 

véleményezze.  

 

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság személyesen meghallgatja, 

amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 

Javaslom a bizottságba felkérni:  

 

- Társulási Tanács Alelnökét – Juhász Gyulát, 

- Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Önkormányzati Bizottságának 

elnökét: Belusz Lászlót, 

- Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottságának elnökét: Sebők Mártát 

- Lajosmizse Város Jegyzőjét, 

- a Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által 

delegált tag,  

  -  a Közalkalmazotti Tanács Tagját,  

- a Magyar Orvosi Kamara képviselőjét. 

 

 

Az Áht. 9. §-nak és az Mötv. 42. § 7. pontjának együttes értelmezése során megállapítható, 

hogy minden jogkör (Áht. 9. § b)-j) pontjai) a társulási tanács jogköre. 

A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális intézményének 

intézményvezetői megbízása magasabb vezetői megbízás és a döntést a Társulási Tanácsnak 

kell meghozni az Áht. 9. § c) pontja alapján. 

 

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

társulási megállapodásának (továbbiakban: társulási megállapodás) IV. fejezet 8.b) pontja a 

következők szerint rendelkezik: [A Társulási Tanács gyakorolja a feladatkörének 

gyakorlásához szükséges alábbi hatásköröket:] „b) a költségvetési szerv vezetője 

(intézményvezető) tekintetében a kinevezés és felmentés, vagy  a vezetői megbízás adása, 

visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása (fegyelmi és kártérítési felelősségre 

vonás),” 

 

A társulási megállapodás IV. fejezet 3.b) bc) pontjában foglaltak alapján, [Minősített 

többséggel kell dönteni az alábbi esetekben:] „bc) A Társulás által fenntartott Intézmények 

Intézményvezetői feletti munkáltatói jogkör gyakorlása során” 

  

Javaslat az intézményvezetői pályázási eljárás ütemezésére:  

 

határidő   tennivaló 

2022. november 28. Társulási-tanács dönt a vezetői pályázat 

kiírásáról 

2022. december 21.   

 

A pályázatot megjelentetni Lajosmizse és 

Felsőlajos honlapján és a helyben szokásos 

módon  

2023. február 15. 16:00 óra Vezetői pályázat beérkezésének határideje  

2023. február 16. Vezetői pályázat bontása és a pályázatok 

átadása az eseti bizottságnak. 
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2023. március 2.   A szakmai bizottság meghallgatja a 

pályázókat 

2023. március 8-ig A szakmai bizottság kialakítja a 

pályázatokról írásbeli véleményét. 

2023. március 24.  Társulási-tanács ülés  A társulási-tanács dönt a vezetői pályázatról. 

       

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat tervezeteket terjesztem a T. Társulási-tanács elé: 

 

 

I. Határozat-tervezet 

……/2022.(….)TH. 

A Társulás által fenntartott Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézménye vezetői pályázatának kiírása 

 

Határozat 

 

(1) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási – tanácsa pályázatot ír ki 

Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 

intézményvezetői beosztására, 2023. április 1-től 2028. március 31-ig.  

(2) A Társulási-tanács megbízza a jegyzőt, hogy a II. határozatban meghatározott 

tartalommal a pályázat kiírásáról és előkészítéséről gondoskodjon.  

 

Határidő:2022. november 28., illetve a jogszabály szerinti ütemezésben  

Felelős: Társulási Tanács, dr. Balogh László jegyző  

II. Határozat-tervezet 

 

.../2022. (…) TH. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 

Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetői  

beosztására pályázati felhívás  

  

Pályázati felhívás 

 

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

pályázatot ír kis Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézménye intézményvezetői munkakörének betöltésére. 

 

A munkáltató megnevezése: A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  

 Szociális Közszolgáltató Társulás 
    6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  

 

 

Az intézményvezető lényeges feladatai:   

- az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény alapító 

okiratában megállapított szolgáltatások szakszerű működését, használatát, 

- felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat 

betartásáért, 

- gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatottak tekintetében, 

- képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt. 
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A megbízás kezdő napja: 2023. április 1.  

A megbízás megszűnésének időpontja: 2028. március 31.  

 

A megbízás feltételei:  

- orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség (a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében,  a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú 

mellékletében,  valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek 

képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt 

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

foglaltak alapján) és   

- mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, valamint  

- legalább öt éves szakmai és legalább 5 éves vezetői gyakorlat és 

- a munkáltatóval az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben 

foglaltak alapján egészségügyi szolgálati munkaszerződés megkötése. 

 

Munkakör megnevezése: Intézményvezető 

 

Illetmény és egyéb juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.   

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó szakmai életrajzát; 

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; 

- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (10) 

bekezdésében és az 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a)-d) 

pontjában meghatározottak szerint;  

- az iskolai és szakmai végzettségeket, igazoló bizonyítványok másolatait;  

- korábbi jogiszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói 

igazolásokat; 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul; 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a Társulási Tanács zárt 

vagy nyílt ülésen tárgyalja; 

- a pályázó nyilatkozatát arról, amely szerint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés 

e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn; 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet 

kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 4. §-ában meghatározott 

összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn; 
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-  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az intézményvezetői megbízása esetén a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.  

A kiíró a beadási határidőn túl hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 15.  16:00 óra 

 

A pályázat benyújtásának helye: 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  - 

6050 – Lajosmizse, Városház tér 1. 

 

A pályázat benyújtásának formája:  
A pályázatot zárt borítékban „Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti   

és Szociális Intézménye Intézményvezetői munkakörének ellátására” megjelöléssel 1 eredeti 

példányban kell benyújtani személyesen a Társulás Elnökéhez. 

 

A pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást biztosítja: Basky András Társulási-tanács 

elnöke, a 06-76-457-575-ös telefonszámon. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás   

2023. márciusi Társulási-tanács ülés 

 

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást 

indokolás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek 

nyilvánítsa.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

- Lajosmizse Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2022. december 21. 

- Felsőlajos Község Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2022. december 21. 

 

Felelős: Társulási-tanács 

Határidő: 2022. november 28., valamint a jogszabályban foglalt ütemezéssel 
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III. Határozat-tervezet 

 

      /2022. (...) TH. 

Pályázatok véleményezésére 

bizottság összehívása 

  

Határozat 

 

1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási Tanácsa Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 

Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetői álláshelyének betöltésére 

beérkező pályázatok véleményezésére Bizottságot hív össze. 

 

A Bizottság elnöke: Felsőlajos Község Polgármestere Juhász Gyula 

 

A Bizottság tagjai: 

- Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Önkormányzati 

Bizottságának elnöke: Belusz László 

- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 

Szociális Intézmény Közalkalmazotti Tanácsának képviselője  

- a Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete 

által delegált tag,  

- Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottságának elnöke: Sebők Márta 

- a Magyar Orvosi Kamara képviselője 

- a pályázat előkészítője: dr. Balogh László jegyző. 

2.) A Társulási-tanács felkéri a Bizottságot, hogy az 528/2020.(XI.28.) 

Kormányrendeletben, a 356/2008. (XII.31.) Kormányrendeletben, és a 257/2000. (XII. 

26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően járjon el és a pályázati feltételeknek 

megfelelő pályázatokat véleményével ellátva írásban terjessze a Társulási-tanács elé. 

 

3.) A Társulási-tanács megbízza a Társulási-tanács elnökét, hogy a Magyar 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületét és a Magyar Orvosi 

Kamarát kérje fel a bizottság tagjának kijelölésére. 

 

Felelős: Társulási-tanács, elnök, jegyző 

Határidő: 2022. november 28., valamint a jogszabályban foglalt ütemezéssel  

 

Lajosmizse, 2022. november 15. 

Basky András s.k. 

         elnök 

 

 


