
 

Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

2-35/2010/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i üléséről. 

 

Napirend: Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Intézményvezető – főigazgató (magasabb vezető) munkakör 

betöltésére irányuló pályázat kiírása 

 

245/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Intézményvezető – főigazgató (magasabb vezető) munkakör 

betöltésére irányuló pályázat kiírásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben 

biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvényben foglaltakat, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseit, valamint 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 alapján 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a  Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 

Intézményvezető - főigazgató ( magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

    

2. A pályázati felhívás közzétételre kerül: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 

Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán, az Egészségügyi Közlönyben és Abony város honlapján, 

és a hirdetőtáblán. 

 

3. A beérkezett pályázatok elbírálásáról – az e célra létrehozott bizottság írásos véleményének kialakítását 

követően -  a benyújtási határidő lejártát követő munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés dönt. 

 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző  

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

A pályázatok véleményezésére létrehozott bizottság tagjai 

 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Németh Mónika s. k. 

polgármester               jegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2010. augusztus 27. 

 

Farkasné Fazekas Mária 

               jkv. 

 



 

 

245/2010.  (VIII.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot ír ki 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvényben foglaltakat, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

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

(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseit, valamint 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 alapján 

 

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Intézményvezető - főigazgató ( magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 
az alábbi tartalommal: 

 

A pályázatot meghirdető szerv:    Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Munkahely:  Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet       

         2740 Abony, Újszászi út 21. 

 

Munkáltatói jog gyakorlója: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

A betöltendő magasabb vezetői megbízás: intézményvezető (magasabb vezető) 

A magasabb vezetői  megbízás mellett betöltendő munkakör: orvos 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: határozatlan időre szóló  

 

Az állás betöltésének ideje: A képviselő-testület döntését követően azonnal 

 

A költségvetési szerv jogállása:  önállóan működő költségvetési szerv 

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezető megbízással járó lényeges feladatok:  

Fő szabály szerint a 43/2003.(VII.29.) ESzCsM) szerint 

- elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, az intézmény működését 

segítő szabályzatokat, rendelkezéseket, házirendet. 

- feladatát képezi az intézet szakmai követelményeknek megfelelő, folyamatos és gazdaságilag 

hatékony működtetése. Feladatának ellátása során a hatályos jogszabályok, a szervezeti és 

működési szabályzat, illetőleg a fenntartó határozatainak figyelembevételével jár el. 

- A költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott és tulajdonában lévő vagyonnal 

kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlása. 

- A költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az 

eredményesség követelményeinek, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások 

összhangjának érvényesítése, költségvetési, fejlesztési, beruházási tervek elkészítése, 

jóváhagyása. 

 

 

Pályázati feltételek: 

-  orvostudományi egyetemi szintű végzettség, 

-  egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés,  



 

 

-  legalább ötéves vezetői gyakorlattal, valamint 

- büntetlen előélet. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

 a pályázó szakmai életrajzát, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket,  

 az iskolai végzettséget igazoló okmányok közjegyző által hitelesített másolatát,  

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

 az 5 éves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást, 

 pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában 

részt vevők, valamint az illetékes bizottságok és a képviselő-testület megismerhesse, abba 

betekinthessen 

 nyilatkozatot arról (a személyes adatokról szóló 1992. évi LXIII.  törvény 3. § (1) bekezdése 

alapján), hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat elbírálásában részt vevők betekintési 

jogának gyakorlásához hozzájárul 

 nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 

szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 41.§, 42.§ és 43/A §-iban 

foglalt előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat. 
 

Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

 

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően. 

                 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 18. 

 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán 

történő megjelenés időpontja: 2010.szeptember 15. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi 

ülés időpontja.  

 

Egyéb információk: A pályázatot Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármesternek címezve, zárt 

borítékban (személyesen vagy postai úton) 2 példányban kell beadni. 

Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

A pályázókat a pályázat kiírója által e célra létrehozott szakértelemmel 

rendelkező  bizottság hallgatja meg, illetve a pályázatokat véleményezi. 

 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosításra a Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályon (53) 

360-135 telefonszámon kérhető.  

 


