
 

 

K I V O N A T 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2018. május 31-ei soros 
nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

149/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „Újbóli pályázat 

kiírása az Alapellátási Intézet intézetvezetői beosztására” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata 
Alapellátási Intézete (8360 Keszthely, Sopron u. 2.) intézetvezetői (magasabb vezetői) 
beosztására vonatkozó - Melléklet szerinti - pályázati kiírást elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásnak a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (4) bekezdése 
alapján a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, 
a www.keszthely.hu honlapon, valamint a Zalai Hírlap és a Balatoni Krónika című 
lapokban, továbbá az Egészségügyi Közlönyben történő közzétételével kapcsolatos 
intézkedések megtételéről gondoskodjon.  

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján a pályázók meghallgatása 
céljából, a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a betöltendő 
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező - a megbízási, illetve a 
munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt megbízási, illetve a munkáltatói jogkörrel nem 
rendelkező személyből, valamint a közalkalmazotti tanács tagjának, ennek hiányában a 
közalkalmazotti képviselőből, és a szakma szerint illetékes egészségügyben működő 
szakmai kamara, ennek hiányában érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület 
képviselőjéből álló – legalább háromtagú bizottság létrehozásáról gondoskodjon.  

 
4. A pályázók személyes meghallgatására, pályázatuk testületi elbírálást megelőző 

véleményezésére a Pénzügyi, Jogi Bizottság és az Emberi Erőforrások Bizottság tagjaiból 
álló véleményező bizottság ülésén kerül sor.  

 
Határidő: -    a pályázati kiírás közzétételre történő megküldése: 2018. június 8. 

- 3. pontban meghatározott szakértői bizottság ülésére: 2018. július 31-ig 
- 4. pontban meghatározott véleményező bizottság ülésére: a képviselő-testület 

ülését megelőző 5 napon belül 

http://www.keszthely.hu/


 

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester 
              Dr. Horváth Teréz jegyző 
              (Dr. Skoda Lilla osztályvezető) 

 
Dr. Skoda Lilla sk.    Ruzsics Ferenc sk. 

           aljegyző       polgármester  
 
A kivonat hiteles: 
 
Tóth Ibolya 
testületi referens 
  



 

Melléklet 
 

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
PÁLYÁZATOT HÍRDET 

 
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete  

intézetvezetői beosztásának betöltésére 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátással kapcsolatos vezetői 
teendők ellátása. Egészségügyi alapellátási intézetvezetőként feladata az intézet szakszerű és 
törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a 
döntéshozatal az intézet működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. 
Az intézet irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti 
feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.  
 
Pályázati feltételek:  

- főiskolai/egyetemi gazdasági vagy pénzügyi vagy egészségügyi végzettség, 
- legalább öt éves vezetői gyakorlat. 
-  büntetlen előélet, 
- magyar állampolgárság, 
- cselekvőképesség. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- gazdasági vagy pénzügyi végzettség. 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)  20/B. § 
(2) bekezdése alapján magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (gazdasági vezető) kinevezhető. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

 részletes szakmai önéletrajz,  

 a feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat és 
egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata,  

 az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési 
elképzeléseket is tartalmazó vezetői program, 

 három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy 
a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy 
a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).  

 nyilatkozatok:  

 hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez, 

  hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék, 

 a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, 

 a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról, 

 arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, 

 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről. 



 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre 
szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésben 
foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2018. október 1. napjától 2023. szeptember 30. 
napjáig. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra). 
 
A munkavégzés helye: 8360 Keszthely, Sopron u. 2. 
 
Illetmény és juttatások: a Kjt. rendelkezései szerint.  
 
A pályázat benyújtásának határideje:  
A pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 
oldalon történő közzétételétől (2018. június 8.) számított 33 napon belül; 2018. július 10. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Skoda Lilla aljegyző nyújt a 06-83-
505-507-es telefonszámon. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) és a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésekben 
foglalt szakértő bizottság, továbbá Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi Bizottsága és az Emberi Erőforrások Bizottsága tagjaiból álló bizottság 
véleményezi.  
A kinevezésről Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot 
arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30-áig. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
A pályázatot postai úton Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.) kell 
benyújtani, a magasabb vezetői beosztás (intézetvezető) borítékon történő feltüntetésével. 
 
A pályázat kiírója a benyújtási határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány és a 
nyilatkozatok kivételével - melyet legkésőbb a Kjt. 20/A. § (6) bekezdés szerinti szakértői 
bizottsági meghallgatásig kell bemutatni – hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.  
 
 
 


