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Előterjesztés   
 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális  
Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának 

2017. szeptember 18-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
intézményvezetői beosztására pályázati felhívás kiírása 
 
Ikt. sz.: 5709/1/2017. 
 
 Tisztelt Társulási-tanács! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
intézményvezetésére Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 26/2013. (II. 14.) 
határozatával Józsáné dr. Kiss Irént bízta meg.  A megbízás határozott időre: 2018. március 31. 
napjáig szól. Az intézményvezetői megbízatás a fenti időpontban lejár.  
 
Az intézményvezetői munkakör betöltésére irányadó jogszabályok: 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. év XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.), 
 A Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szocvhr.) 
 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, (továbbiakban: EüM rendelet) 

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet (továbbiakban: NM rendelet), 

 a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: közzétételi rendelet), valamint, 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Eüvhr). 
 

 
 Jogszabályi háttér: 

 
A Kjt. szabályai a pályázati eljárással kapcsolatban: 

 
- A 20/B. § alapján a magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § 

(1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a 
megbízási jogkör gyakorlója írja ki. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb 
vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. A pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő 
munkakört is. 

  
- A 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek: 

„ 
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(1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat 
lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A 
pályázatot - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja 
ki. 

 
(3)  A pályázati felhívásban meg kell jelölni: 

a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 
 
  (4) A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 

szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a 
pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat 
nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés), ha a 
fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén 
is, továbbá a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen a helyben szokásos 
módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való 
közzétételt is előírhat. Ezekben az esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívás személyügyi 
központ honlapján való közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a 
pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől 
számított tizenöt napnál - a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál - 
rövidebb nem lehet. 
A közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007.(XII. 23.)  
Korm. rendelet alapján az adatlap beérkezésétől számított két munkanapon belül a KSZF 
megjeleníti honlapján az adatlap tartalmán alapuló, az elektronikus rendszer által generált 
pályázati felhívást. A pályázati eljárásban megállapított határidőket a szolgáltató központ 
honlapján történő közzétételtől kell számítani.  
 

(5) A pályázó - a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően - a 
pályázathoz csatolja 

a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó programját, 

b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására 
vonatkozó okiratokat. 

 
(6) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat 

esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a 
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja 
meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a 
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 

a) hatvan napon belül, vagy 
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 
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dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a 
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg. 
 

(7) A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó 
beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.  

 
(8) Az üres munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárás esetén – a pályázati 

feltételeknek egyformán megfelelő pályázók közül – előnyben kell részesíteni az önkéntes 
tartalékos szolgálati viszonyban állókat.  
 

- A Kjt. 23. § (3) bekezdés alapján: A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás 
jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. 

  
- A Kjt. 41.§ (2) bekezdésében, 43/A. §-ában foglaltak figyelembevételével 

magasabb vezető, vezető megbízásával összeférhetetlen: 41. § (2) „a) ha 
hozzátartozójával [Mt. 294. § (1) bekezdés b.) pont] irányítási (felügyeleti), 
ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne”. 

 „b) a munkáltatóval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illl. a 
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban 
betöltött vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság.” 

 
A Kjt. 43/A. § alapján, fentieken túlmenően a helyi önkormányzatok által fenntartott 
szolgáltató feladatokat ellátó egyes - jogszabály szerinti - költségvetési szerveknél nem 
bízható meg magasabb vezető, illetőleg vezető beosztás ellátásával az, aki - illetőleg, akinek 
közeli hozzátartozója - a szerv fő tevékenységével azonos vállalkozói tevékenységet végez, az 
ilyen tevékenységet végző és az intézménnyel gazdasági kapcsolatban álló gazdasági 
társasággal, illetőleg munkáltatóval tagsági viszonyban, munkaviszonyban, további 
munkaviszonyban, illetőleg munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  

 
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 Szocvhr. szabályai a pályázati eljárással kapcsolatban: 
 

- Az 1/A. § (3) bekezdés a) pontja aa) alpontja alapján a pályázati eljárás lefolytatásával 
összefüggő feladatokat intézményvezető esetén a fenntartó önkormányzat jegyzője látja el. 

 
- A 3. § (1) bekezdés értelmében magasabb vezetőnek minősül a szociális intézmény, a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője, valamint az 
intézményvezető helyettese. A (3)-(4) bekezdések szerint a magasabb vezető beosztásra 
történő megbízás feltétele - az intézet gazdasági vezetője kivételével - legalább öt év 
felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a 
szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat. A magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás 
feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik. 
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- Az 1/A. § (4) bekezdése alapján, a pályázati felhívásnak - a Kjt. 20/A. §-ának (3) 
bekezdését is beleértve - tartalmaznia kell 

a) a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat, 
b) a jogviszony időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő napját és 
megszűnésének időpontját, 
c) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi 
követelményeire vonatkozó szabályokat. 
 
 - Az 1/A. § (7) bekezdése előírja, hogy a pályázathoz csatolni kell 
a) a pályázó szakmai életrajzát, 
d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
e) az NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői 

megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 
 
- Az 1/A. § (8) bekezdése értelmében a pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a 

pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást 
megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék. 

  
- Az 1/A. § (9) bekezdése rögzíti, hogy a pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként 
összehívott bizottság véleményezi. A (10) bekezdésének megfelelően a bizottság tagjai 
között kell lennie 

a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, 
b) magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg 

egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának. 
 
- A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A 

bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a 
bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét. A pályázati 
feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására 
jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni. A pályázati eljárást a pályázat benyújtási 
határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót 
írásban értesíteni kell. 

- A 14. § kimondja, hogy a magasabb vezető, illetve a vezetői megbízással rendelkező 
közalkalmazott vezetői pótléka nem lehet kevesebb a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez 
kapcsolódó 4. számú mellékletben meghatározott összegnél. A 4. számú melléklet I. pont 1. c) 
alpontja alapján a magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott 
vezetői pótlékát a helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által  
fenntartott intézmény intézmény vezetője esetén a vezetői pótlék mértékét tekintve a 
pótlékalap 250%-ában állapítja meg. 

 - A képesítéssel kapcsolatban az NM. rendelet 2. számú melléklete határozza meg a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban vezetői 
beosztásban dolgozók részére vonatkozó képesítési előírásokat.  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 
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az intézmény, szolgáltató által nyújtott bármelyik ellátási, szolgáltatási forma vezetőjére 
meghatározott, felsőfokú végzettség körébe tartozó képesítési előírásoknak megfelelő személy 
betöltheti.” 
 
Az EüM rendelet szabályai a pályázati eljárással kapcsolatban: 
 
 - Az 1. § (1) bekezdésében előírja, hogy 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 1.§ (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdésa) pontjában előírt képesítési 

feltétel, valamint a vezetői gyakorlat megléte alól a fenntartó felmentést adhat. Az (1) 
bekezdés b) pontjában előírt képesítési feltétel alól a fenntartó a 4. §-ban foglaltak szerint 
adhat felmentést.  

 - A 4. § alapján az 1. § (1) bekezdés b) pontjában, előírt képesítés alól felmentés abban 
az esetben adható, ha a pályázó (jelölt) a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek - a 
kinevezés (megbízatás) adásától számított - öt éven belül történő megszerzését. 
 - A 6. §-a előírja, hogy a pályázati feltételekre, valamint a pályázati eljárásra az Eüvhr-
t kell megfelelően alkalmazni. 
 
Az Eüvhr. szabályai a pályázati eljárással kapcsolatban: 
 

- A 3. § (3) bekezdése értelmében magasabb vezető és vezető megbízás ellátására irányuló 
pályázati felhívást az Egészségügyi Közlönyben is közzé kell tenni. 

- A 3. § (4) bekezdése alapján magasabb vezető és vezető megbízás ellátására irányuló 
pályázati felhívásnak a Kjt. 20/A. § (3) bekezdése szerinti adatokon kívül tartalmaznia kell az 
állás betöltésének várható időpontját is. 

- 4. § (1) bekezdése előírja, hogy a magasabb vezető és vezető megbízás ellátására irányuló 
pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási, illetve a munkáltatói jogkör 
gyakorlója által esetenként összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagja között kell 
lenni 

a) a megbízási, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt - megbízási, illetve a 
munkáltatói jogkörrel nem rendelkező - személynek, 

b) a közalkalmazotti tanács tagjának, ennek hiányában a közalkalmazotti képviselőnek, és 
c) a szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara (a továbbiakban: 

kamara), ennek hiányában érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázót 

személyesen meghallgatja. A bizottsági meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely 
tartalmazza a bizottság tagjainak az egyes pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét. 
(3) Ha a megbízási jogkör gyakorlója a vezetői pályázati eljárás során nem él megbízási 
jogával, vagy ha a 7.§ szerinti esetben a munkakör betöltésére nem kerül sor, a pályázati 
eljárást haladéktalanul eredménytelenné kell nyilvánítani, és az eredménytelenné 
nyilvánítástól számított 30 napon belül meg kell ismételni. 
 

 - A 8. § (1) bekezdés értelmében magasabb vezetői megbízásnak minősül az 
intézményvezetésre adott megbízás. 

  
 - A 9. § (1) bekezdés alapján a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló 

megbízás feltétele a büntetlen előélet. 
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 - A 9. § (2) bekezdés szerint az intézményvezető képesítési követelményei 

tekintetében a gyógyintézetek vezetőjének képesítési követelményeiről, valamint a vezetői 
megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló miniszteri 
rendelet rendelkezései irányadóak. 
 

- A 15. § kimondja, hogy a vezetői, magasabb vezetői pótlék mértékét a 3. melléklet 
tartalmazza. Annak alapján az önkormányzatok által fenntartott intézetek 
intézményvezetőjének pótléka az ágazati feladatok ellátásában résztvevő egyéb egészségügyi 
intézményben (szolgálatnál) a pótlékalap 200%-a. 
  
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. fezet 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 
2017. szeptember 18. Társulási-tanács dönt a vezetői pályázat 

kiírásáról 
2017. november első hete  Az Egészségügyi Közlönybe elküldeni a 

vezetői pályázatot 
2017. december 4-i hete  
Az KSZF honlapján december 4. napjával 
kérni a megjelentetést.  
Lajosmizse, Felsőlajos honlapján és a 
helyben szokásos módon megjelentetni 2017. 
december 4. napján 

Az Egészségügyi Közlönyben megjelenik a 
pályázat, ezzel egy időben a pályázatot 
feltenni az KSZF honlapjára, valamint az 
önkormányzatok honlapjára 

2017. december 4. Pályázat megjelenik az KSZF honlapján 
2018. január 12.  Vezetői pályázat beérkezésének ideje  
2018. január 15. Vezetői pályázat bontása és a pályázat 

vezetői programjának átadása az előkészítő 
bizottságnak. 

2018. január 15 – február 2-ig  A szakmai bizottság meghallgatja a 
pályázókat 

2018. február 2-ig A szakmai bizottság kialakítja a 
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pályázatokról a véleményét. 
2018. január 31-ig. A Közalkalmazotti Tanács kialakítja 

véleményét a pályázatokról. 
2018. februári 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 
……/2017.(….)ÖH. 
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, 2018. április 1-től 2023. március 31-ig.  

(2) A Társulási-tanács megbízza a jegyzőt, hogy a II. határozatban meghatározott 
tartalommal a pályázat kiírásáról és előkészítéséről gondoskodjon.  

Határidő:2017. szeptember 18., illetve a jogszabály szerinti ütemezésben  
Felelős: Társulási Tanács, dr. Balogh László jegyző  
 
 
 

II. Határozat-tervezet 
 
.../2017. (…) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetői  
beosztására pályázati felhívás  

  
Határozat 

 
A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
intézményvezetői állásának betöltésére pályázatot ír ki 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. 
rendelet, illetve  
- a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a 
vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 13/2002. (III. 28.) 
EüM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével, és   
-  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
(továbbiakban: NM rendelet) alapján, az alábbi pályázati felhívásban foglaltak szerint: 
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Pályázati felhívás 

 
A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás pályázatot hirdet Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye intézményvezetői beosztásának betöltésére. 
 
A munkáltató megnevezése: A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
 Szociális Közszolgáltató Társulás 
    6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
 
Betöltendő munkakör: jogi szakértő 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Magasabb vezetői beosztás megnevezése: intézményvezető 
 
A magasabb vezető megbízás időtartama: A megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
A megbízás kezdő napja: 2018. április 1.  
A megbízás megszűnésének időpontja: 2023. március 31.  
 
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
Munkahely: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
       
Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással összefüggő lényeges feladatok: A 
jogszabályokban meghatározott magasabb vezetői feladatok, valamint az intézmény Alapító 
okiratában megállapított szolgáltatások magas színvonalon történő ellátásához szükséges 
tevékenységek ellátása. 
 
A megbízás feltételei: 

- büntetlen előélet; 
- tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá, 
- magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, 
- a Kjt. 20. § (2) d) szerinti állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás 

hatálya alatt nem áll, 
- a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti szakirányú 

felsőfokú iskola végzettség és legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy 
felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az 
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat, vagy  

- a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet szerinti szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,  
és legalább öt év vezetői gyakorlat, 

- az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés, illetőleg a vezetői 
megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettségű vagy felsőfokú szakmai képesítést 
igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés; 

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 
A magasabb vezetői megbízáshoz előírt kiegészítő feltételek: ------- 
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A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján.  
Vezetői pótlék mértéke: a pótlékalap 250 %-a. 
 
A pályázat benyújtásának formája:  
  Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 

Szociális Közszolgáltató Társulás címére történő megküldésével (6050-Lajosmizse, 
Városház tér 1.). Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: LMKOH/5709/1/2017., valamint a munkakör megnevezését: 
„Egészségház Intézményvezető”. 

és 
E-mail-en : a lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
- postai úton: 2018. január 12. 
- elektronikus úton: 2018. január 12. 16,00 óra 
 
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények:   
A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban, (1 pld-t nem kell összefűzni) kell 

benyújtani.   
 
A pályázat elbírálásának várható ideje: 2018. februári Társulási-tanács ülés 
 
A pályázat elbírálásának rendje: A véleményezéseket követően Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsa bírálja el. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó szakmai életrajzát; 
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági 
bizonyítványát; 

- a végzettségeket, igazoló oklevelek másolatait; 
- korábbi munkaviszonyokra, szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolásokat; 
- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető beosztásával a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 
43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn; 

- a pályázó nyilatkozatát arról, amely szerint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) 
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn; 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró 
vagy korlátozó gondnokság alatt; 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a Társulási Tanács zárt 
vagy nyílt ülésen tárgyalja; 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, 
vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részvevők 
ismerhetik meg. 

 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
- Lajosmizse Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2017. december 4. 
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- Felsőlajos Község Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2017. december 4. 
- Egészségügyi Közlöny. 
 
A Közigállás publikálás időpontja: 2017. december 4.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András Társulási-tanács elnöke nyújt a 
06-76-457-575-ös telefonszámon. 
 
Felelős: Társulási-tanács 
Határidő: 2017. szeptember 18., valamint a jogszabályban foglalt ütemezéssel 
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III. Határozat-tervezet 
 

      /2017. (...) ÖH 
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: ……………………………………. 
 
A Bizottság tagjai: 

- Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága külsős tagjai: - Dóka-Mezei Anett; Kocsis Györgyné, 
Varga Mária 

- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézmény Közalkalmazotti Tanácsának képviselője, 

- a Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által 
delegált tag, 

- a Magyar Orvosi Kamara által delegált tag, 
- a Társulási-tanács által kijelölt, megbízási, munkáltatói jogkörrel nem rendelkező 

tag: ……………………..  
- a pályázat előkészítője: dr. Balogh László jegyző 

 
2.) A Társulási-tanács felkéri a Bizottságot, hogy a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben, 
valamint a 356/2008. (XII. 31.) 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, valamint a Magyar Orvosi Kamarát kérje fel 
a bizottság tagjának kijelölésére. 
 

Felelős: Társulási-tanács, elnök, jegyző 
Határidő: 2017. szeptember 18., valamint a jogszabályban foglalt ütemezéssel  
 
Lajosmizse, 2017. szeptember 6. 

Basky András s.k. 
         elnök 

 


