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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
114/2015. (IV.23.) számú határozatával 2015. június 1 napjától, határozatlan időtartamra
Kammermann János Csabát bízta meg a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: FESZ) gazdasági igazgatói munkakör ellátásával.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, a FESZ ügyvezető igazgatója arról tájékoztatott, hogy
Kammermann János Csaba gazdasági igazgató 2018. november 11. napján írásban jelezte,
hogy a 2015. június 1. napjával létesített határozatlan időtartamú munkaviszonyát 2018.
december 31. napjával részben egészségügyi okokra figyelemmel felmondással megszünteti.
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 64. § (1)
bekezdése értelmében a munkaviszony megszüntethető
a) közös megegyezéssel,
b) felmondással,
c) azonnali hatályú felmondással.
Az Mt. 65. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind
a munkáltató felmondással megszüntetheti.
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 (a továbbiakban: EüM rendelet) 6. §-ában foglaltak
értelmében a rendeletben szabályozott vezetői, illetőleg vezető-helyettesi (orvos-, illetve
ápolási igazgatói, gazdasági igazgatói), valamint osztályvezetői, illetőleg intézeti vezető
főgyógyszerészi, intézeti főgyógyszerészi beosztások (munkakörök) pályázati eljárás során
tölthetők be. A pályázati feltételekre, valamint a pályázati eljárásra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 233/2000. (XII.23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: végrehajtási Korm. rendelet) –
hatályon kívül helyezte a 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése 2009. január
1. napjával, hatályos: 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet – kell megfelelően alkalmazni.
Fentiekre tekintettel a FESZ gazdasági igazgatói munkakör ellátására pályázati eljárás
lefolytatása vált szükségessé.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1)
bekezdésének e) pontja értelmében az egészségügyi intézmények fenntartójának hatáskörét
képezi különösen az intézmény gazdasági vezetője tekintetében a vezetői megbízás adása, a
vezetői megbízás visszavonása vagy – költségvetési szerv esetében, ha a vezetővel a Munka
Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezése alkalmazásával
munkaviszonyt kell létesíteni – a munkaviszony létesítése és megszüntetése, valamint a
díjazás megállapítása.
Az EüM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a gyógyintézet gazdasági igazgatójává
(gazdasági vezetőjévé) az nevezhető ki, aki:
a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy felsőfokú iskolai végzettséggel és
emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel, valamint
b) legalább 3 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés b) pontjában előírt vezetői
gyakorlat alóli felmentést az intézeti vezető javaslatára a fenntartó adhat, a (3) bekezdésében
foglaltak értelmében a gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsőfokú
végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi) felsőoktatásban alapképzésben szerezhető
képesítéseket kell irányadónak tekinteni.
Figyelemmel arra, hogy a végrehajtási Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései a Kjt-nek a
pályázati eljárásra vonatkozó alapvető előírásaihoz kapcsolódó részletelőírásokat
tartalmaznak, analóg módon a pályázati eljárás lefolytatása során alkalmazásra kerülnek
(kerülhetnek) a Kjt. pályázati eljárásra vonatkozó alapvető rendelkezései is.
A végrehajtási Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a magasabb vezető és vezető
megbízás (munkakör) ellátására irányuló pályázati felhívást az Egészségügyi Közlönyben is
közzé kell tenni. A (4) bekezdésében foglaltak alapján a magasabb vezető és vezető megbízás
(munkakör) ellátására irányuló pályázati felhívásnak a Kjt. 20/A. § (3) bekezdése szerinti
adatokon kívül tartalmaznia kell az állás betöltésének várható időpontját is.
A 4. § (1) bekezdése értelmében a magasabb vezető és vezető megbízás (munkakör) ellátására
irányuló pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízás (munkakör), illetve a
munkáltatói jogkör gyakorlója által esetenként összehívott bizottság véleményezi.
A bizottság tagjai között kell lenni:
a) a megbízási, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt – megbízási, illetve
munkáltatói jogkörrel nem rendelkező – személynek,
b) a közalkalmazotti tanács (üzemi tanács) tagjának, ennek hiányában a közalkalmazotti
képviselőnek (üzemi megbízott), és
c) a szakma szerinti illetékes, egészségügyben működő szakmai kamara, ennek hiányában
érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltak a gazdasági igazgató munkakör jellegére,
típusára (gazdasági) figyelemmel nem alkalmazható.
A 4. § (2) bekezdése értelmében 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.
A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII.29.)
ESzCsM rendelet (a továbbiakban: ESzCsM rendelet) 12. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a
szakmai vezető testület – a gyógyintézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve –
véleményezi, illetve rangsorolja a vezetőhelyettesi és a szakmai osztályok vezetői munkaköreinek
betöltésére beérkezett pályázatokat.

A Kjt. 20/A. § (3) bekezdése értelmében a pályázati felhívásban meg kell jelölni többek
között a munkáltató és a betöltendő munkakör megnevezését, a munkakörbe tartozó lényeges
feladatokat, a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, a pályázat részeként benyújtandó
iratokat, igazolásokat, továbbá a pályázat benyújtásának feltételét és elbírálásának határidejét,
(4) bekezdése értelmében a pályázati felhívást a személyügyi központ internetes oldalán kell
közzétenni, emellett a pályázati felhívást a munkáltató fenntartója, önkormányzat székhelyén,
továbbá a munkáltató a székhelye szerinti településen a helyben szokásos módon köteles
közzétenni. A végrehajtási jogszabály hivatalos lapban való egyéb módon való közzétételt is

előírhat. A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ
honlapján való elsődleges közzétételétől számított 15 napnál rövidebb nem lehet.
A pályázati kiírás tervezetét mellékelem, az megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A
pályázati eljárás menetét a fentiekben részletezett jogszabályi előírások határozzák meg.
A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató
munkakör betöltésére irányuló pályázat a jelen képviselő-testületi ülésen meghozott döntést
követően az alábbiak szerint alakul:
-

Egészségügyi Közlönyben történő megjelenés: várhatóan 2019. február 28.
a KSZK honlapján történő megjelenés: az Egészségügyi Közlönyben történő
megjelenés szerint
Beadási határidő: KSZK honlapján történő közzétételtől számított 30nap
Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottság: 2019. áprilisi-májusi ülése
Képviselő-testületi döntés: 2019. áprilisi-májusi képviselő-testületi ülés

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének megfelelő alkalmazása értelmében a pályázót a pályázati
határidő lejártát követően a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább
3 tagú, 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) 60 napon belül, vagy
b) első ülésen, ha e jogot testület gyakorolja, dönt a jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői
kinevezésről. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.
A szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint javaslom meghatározni:
-

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzője vagy
megbízottja
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
vezetője
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Iroda vezetője
az Üzemi Tanács elnöke, vagy az Üzemi Tanács által delegált tag

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a gazdasági igazgató munkavállalói
felmondás útján történő munkaviszony megszüntetését vegye tudomásul, és a mellékelt
tartalommal írja ki a gazdasági igazgatói pályázatot, valamint döntsön a szakértői bizottság
összetételéről.
Budapest, 2019. január 16.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat:
1.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója
Kammermann János Csaba munkavállalói felmondás útján történő munkaviszony
megszüntetését tudomásul veszi.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2019. január 30.
2.) A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági
igazgatói munkakör betöltésére pályázatot ír ki a …/2019. sz. előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos
jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.
Határidő: 2019. február 7.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3.) A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatói
munkakör ellátására benyújtandó pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételét az
alábbiak szerint határozza meg:
- Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója
- Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója
- Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzője
vagy megbízottja
- Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Iroda vezetője
- Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Iroda vezetője
- az Üzemi Tanács elnöke, vagy az Üzemi Tanács által delegált tag
Határidő: 2019. január 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
(1092 Budapest, Bakáts tér 14.)
pályázatot hirdet a
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (munkáltató)
gazdasági igazgatói
munkakör ellátására
A jogviszony típusa:
Munkaviszony (vezető állású munkavállaló)
A jogviszony időtartalma:
Határozatlan
A munkavégzés helye:
1095 Budapest, Mester u. 45.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A gazdasági igazgatói munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik – az ügyvezető igazgató közvetlen
irányítása mellett - a gyógyintézet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi,
műszaki és intézményüzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben
felmerülő adminisztratív feladatok irányítása. [43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet
10. § (4) bekezdése]
- Közvetlenül irányítja a Kft. gazdasági-logisztikai ellátó tevékenységét.
- A működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az ügyvezető
igazgató helyettes.
- Az ügyvezető igazgató és az általános igazgatóhelyettes kötelezettségvállalásai esetén
ellenjegyző.
- Feladata:
 a Kft. gyógyító-megelőző funkciói ellátására középtávú gazdasági stratégia
kidolgozása,
 a Kft. gazdálkodása vonatkozásában irányadó szabályzatok elkészítése, és azok
végrehajtásának ellenőrzése,
 költségvetés szerkezetének kidolgozása,
 folyamatos likviditás biztosítása,
 a Kft. könyvviteli, vagyon-, anyag-, eszköz-nyilvántartási, és bizonylati
rendjének kialakítása, valamint betartásának ellenőrzése,
 a mérleg, zárszámadás és beszámoló határidőre történő elkészítése,
 adóbevallások elkészítése,
 a bérgazdálkodással összefüggő feladatok ellenőrzése.
- Felelős a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartatásáért, a
gazdálkodás során hozott intézkedésekért.
Munkabér és juttatás:

Mt. szerint.
Pályázati feltételek:
a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett
mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés, valamint
b) legalább 3 éves vezetői gyakorlat.
(A gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeről szóló
13/2002. (III.28.) EüM rendelet értelmében gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében
szakirányú felsőfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi) felsőoktatásban
alapképzésben szerezhető képesítéseket kell irányadónak tekinteni.)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- szakorvosi rendelőintézetben szerzett gazdasági vezetői munkatapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 vezetői program, szakmai önéletrajz, szakmai, vezetői gyakorlat igazolása, iskolai
végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat 3. személy betekintéséhez. Pályázó nyilatkozat
arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja. A
pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban 1 pld-t nem összefűzni),
valamint 1 pld-t CD-n kell benyújtani.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
Döntést követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje:
KSZK honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka nyújt, a 2151077/250. telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testület címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:…,
valamint a munkakör megnevezését: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör.
 Személyesen: Apollónia Aranka irodavezető, Polgármesteri és Jegyzői Kabinet (1092
Budapest, Bakáts tér 14. I/30.)
A pályázat elbírálásának módja rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselőtestület dönt.
A gazdasági igazgató munkakörbe történő kinevezés három hónap próbaidő kikötésével
történik.
A pályázat elbírálásának várható határideje:
2019. áprilisi vagy a májusi képviselő-testületi ülés.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:




Egészségügyi Közlöny – 2019. február 28.
Önkormányzat honlapja – 2019. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a
www.feszrendelo.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 28.

