JEGYZİKÖNYV

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
2012. május 7-én 13,30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésérıl.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Képviselıi szoba
Veszprém, Óváros tér 9.

Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke, Gerstmár Ferenc,
Majoros Ildikó, Siklódi Levente, Stigelmaier Józsefné, Surányi Józsefné és Szabó Károlyné a
Bizottság tagjai, Némedi Lajos alpolgármester, Angyal Éva a Szociálpolitikai és
Egészségügyi Iroda vezetıje, dr. Kovács Róbert a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény
vezetıje, Kilián László a Mővészetek Háza Veszprém igazgató-helyettese és a sajtó képviselıi.
Dr. Strenner Zoltán: Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 7
tagjából 7 megjelent, tehát a Bizottság határozatképes, majd javaslatot tesz a napirendi
pontok sorrendjére vonatkozóan.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
53/2012. (V. 7.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
1. A VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetıi
pályázatának kiírása, és a bíráló bizottság létrehozása
Elıterjesztı: Angyal Éva
Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda vezetıje
2. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása

1.

A VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetıi
pályázatának kiírása, és a bíráló bizottság létrehozása
Elıterjesztı: Angyal Éva
Szociálpolitikai és Egészségügyi Iroda vezetıje

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek

Dr. Strenner Zoltán: Megkérdezi, hogy a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása és
az elıterjesztı kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Angyal Éva: A pályázati kiírásban módosítást kíván bejelenteni. A pályázati feltételeknél az
orvostudományi „általános orvos” egyetemi végzettség helyett orvostudományi vagy egyéb
egyetemi végzettség kerül kiírásra. A pályázat elbírálásánál pedig az idegen nyelv ismeretén
kívül még elınyt jelent az általános orvos végzettség. Az elıterjesztés a jogszabályoknak
megfelel, ezt egyezette a személyzeti csoporttal és a jegyzı úrral is. A pályázatot,
megjelentetés céljából, még a mai napon elküldik a Nemzeti Közigazgatási Intézetnek. Május
11-én jelenik meg az intézet honlapján a pályázat, innen számolva 30 napig lehet benyújtani
az intézményvezetıi helyre kiírt pályázatokat. A véleményezı bizottság június 11-ét követıen
ül össze. Tagjait a polgármester úrral egyeztetve jelölte meg, de a döntés természetesen a
Bizottság hatásköre. A jogszabály szerint kötelezı a véleményezı bizottságba delegálni a
Magyar Orvosi Kamara Veszprém Megyei Területi Szervezetének a Háziorvosi Egyesület és
az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Közalkalmazotti Tanácsának 1-1 tagját. Ezen kívül a
Bizottság delegálhat még más tagokat is.
Dr. Strenner Zoltán: Kérdezi, hogy a pályázati kiírásban megjelenített egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzés
szakon szerzett képesítés, alapfeltétel-e?
Angyal Éva: Igen, ezt írja elı a jogszabály. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik
egészségügyi (szak)menedzseri vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési
szakon szerzett képesítéssel, vállalhatja a képesítés - kinevezést követı öt éven belüli megszerzését.
Surányi Józsefné: A pályázat elnyerése esetén határozatlan idıtartamú közalkalmazotti
jogviszony jön létre, 5 évre szóló, több alkalommal meghosszabbítható magasabb vezetıi
megbízással. Ha a nyertes pályázó nem rendelkezik egészségügyi (szak)menedzseri
képesítéssel, akkor 5 éve van arra, hogy ezt a képesítést megszerezze. Hogy van ez
tulajdonképpen?
Angyal Éva: A pályázati kiírás a vonatkozó jogszabályok szerint készült el, és valóban
lehetıség van arra, hogy 5 év alatt szerezze meg a megbízott vezetı a képesítést.
Stigelmaier Józsefné: Nem tetszik neki, hogy bármilyen egyetemi végzettség megfelel az
egészségügyi alapellátás intézményvezetıi állására. Itt ellentmondást lát. Például egy
mőszaki egyetemet végzett embernek nincs rálátása az egészségügyi dolgokra.
Dr. Strenner Zoltán: Van olyan kórház, ahol nem orvos az igazgató. Jogosak az
aggodalmak, de azért lesz a véleményezı bizottság, hogy mindezeket figyelembe véve tegyen
javaslatot az intézményvezetı személyére a Közgyőlésnek. Kérdezi, hogy van-e esetleg
javaslat a véleményezı bizottság tagságára?
Javaslat, más kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Strenner Zoltán szavazásra bocsátja az
elıterjesztés elfogadását az elhangzott módosítással együtt.
A Bizottság jelenlévı 7 tagja 7 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

2

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának
54/2012. (V. 7.) határozata
„A VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetıi pályázatának
kiírása, és a bíráló bizottság létrehozása”
címő elıterjesztésrıl
1. Pályázati kiírás Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény
intézményvezetıi (magasabb vezetıi) beosztásának ellátására
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a
Kjt-nek az egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról rendelkezı 356/2008.
(XII.31.) Korm. rendelet és a gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek
képesítési követelményeirıl, valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt
pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet alapján
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézmény
magasabb vezetıi (intézményvezetı) munkakörének ellátására pályázatot hirdet az alábbi
feltételekkel:
Az intézményvezetı feladata: az intézményvezetı egyszemélyi felelıs vezetıként
irányítja az Egészségügyi Alapellátási Intézményt, e tevékenységének ellátása során
gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatában
számára biztosított jogköröket.
A munkakör betöltésének várható ideje: 2012. augusztus 1.
A vezetıi megbízás idıtartama: a pályázat elnyerése esetén határozatlan idıtartamú
közalkalmazotti jogviszony jön létre, 5 évre szóló, több alkalommal meghosszabbítható
magasabb vezetıi megbízással.
Foglalkoztatás jellege: 4 órás részmunkaidıs foglalkoztatás
A munkavégzés helye: Egészségügyi Alapellátási Intézmény 8200 Veszprém, Szabadság
tér 15.
Pályázati feltételek:
• orvostudományi vagy egyéb egyetemi végzettség
• egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment
szakirányú továbbképzés szakon szerzett képesítés
• legalább 5 éves vezetıi gyakorlat
• büntetlen elıélet
• egészségügyi alkalmasság
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
• magyar állampolgárság.
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A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
- idegen nyelv ismerete
- általános orvos végzettség
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó részletes szakmai önéletrajzát
• az
intézmény
vezetésére,
fejlesztésére,
irányítására,
mőködtetésére,
menedzselésére vonatkozó vezetıi elképzeléseket,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely legkésıbb a
pályázó meghallgatásáig nyújtható be
• az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat hitelesített másolatait
• a szakmai gyakorlat idejérıl szóló igazolást
• amennyiben a pályázó nem rendelkezik egészségügyi (szak)menedzseri vagy
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a képzésben részt vesz vagy vállalja a képesítés
kinevezést követı öt éven belüli megszerzését
• nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel
közölhetı-e
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt
vagy zárt ülés tartását kéri.

Illetmény, juttatások: Kjt. szerint

A pályázat benyújtásának határideje: A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes
oldalán (2012. május 11.) történı megjelenéstıl számított 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye és módja:
A pályázatot postai úton Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere részére (8200.
Veszprém, Óváros tér 9.), zárt borítékban, „Pályázat az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény intézményvezetıi beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti és egy
másolati példányban kell benyújtani.
Elektronikus úton az eangyal@gov.veszprem.hu e-mail címre kell megküldeni.
A pályázatról érdeklıdni lehet Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
egészségügyi tanácsadójánál dr. Bölöniné dr. Deák Piroskánál a 06/88-549-273-as
telefonszámon.
A Közjóléti Bizottság felkéri Veszprém Megyei Jogú város jegyzıjét, hogy a pályázatnak
az Egészségügyi Közlönyben, a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán,
valamint Veszprém város internetes honlapján történı közzétételérıl gondoskodjon.
Határidı: 2012. május 7.
Felelıs: dr. Mohos Gábor jegyzı
A végrehajtás elıkészítéséért: Angyal Éva irodavezetı
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2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága az
Egészségügyi
Alapellátási
Intézmény
intézményvezetıi
pályázatainak
véleményezésére bizottságot hoz létre.

A bizottság elnöke: Némedi Lajos alpolgármester
A bizottság tagjai: dr. Strenner Zoltán KjB. Elnök
Gerstmár Ferenc önkormányzati képviselı, a KjB. tagja

A Közjóléti Bizottság felkéri a Magyar Orvosi Kamara Veszprém Megyei Területi
Szervezetének elnökét, a Háziorvosi Egyesület elnökét, az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény Közalkalmazotti Tanácsának elnökét, valamint a vezetı védınıt, hogy a
véleményezı bizottságba 1-1 tagot delegáljon.

Határidı: a véleményezı bizottság tagjainak felkérésére: 2012. május 31.
a véleményezésre: 2012. júniusi Közgyőlés idıpontja
Felelıs: a véleményezı bizottság tagjainak felkérésére:
dr. Strenner Zoltán KjB. elnök
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs: Angyal Éva irodavezetı
a véleményezésre: Némedi Lajos alpolgármester
A végrehajtás elıkészítéséért felelıs: Angyal Éva irodavezetı

2. Egyebek
Egyéb témáról nem tárgyalt a Bizottság.

Dr. Strenner Zoltán megköszöni a jelenlévık aktív részvételét és az ülést 13,40 órakor
bezárja.

Lehoczki Monika
bizottsági referens

dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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