
 

 

 

      Iktató szám: 90/2018. 
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24-ei ülésére 

 
Tárgy:  Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázat 
elbírálása 

 

Előterjesztő:    Zombory Miklós, alpolgármester 
 

Készítette:    Apollónia Aranka, irodavezető 
    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:  ESZSB, GB (2018.05.23.) 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Böjte Bernadett s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A T. Képviselő-testület a 2018. február 15-ei ülésén, a 70/2018. (II.15.) számú határozatának 

1. pontjával úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Kft. (a továbbiakban: FESZ) ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére pályázatot ír ki a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet, és a gyógyintézetek 

vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás 

betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM 

rendeletben foglalt rendelkezések szerint. 

Továbbá a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének megfelelő alkalmazása értelmében a 70/2018. 

(II.15.) számú határozatának 2. pontjával meghatározta a Ferencvárosi Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör ellátására beérkező pályázatokat 

elbíráló szakértői bizottság összetételét. 

 

A pályázati felhívás 2018. március 27. napján az Egészségügyi Közlönyben, valamint 2018. 

március 28. napján az Önkormányzat és a FESZ honlapján megjelent. 

 

A fenti döntés értelmében a pályázat beadási határideje 2018. április 10. napja volt, mely 

határnapig dr. Kovács József és dr. Virág József nyújtotta be a pályázatát a Ferencvárosi 

Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör 

feladatainak ellátására, a pályázat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel. 

 

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 Képviselő-testület által elfogadott szakértői bizottság a benyújtott vezetői program és a 

személyes meghallgatáson tapasztaltak alapján foglaltak állást a pályázó személyével és a 

vezetői programjával kapcsolatban. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az általa létrehozott szakértői bizottság 2018. 

május 2. napján a pályázókat meghallgatta. 

A szakértői bizottság a pályázók pályázati anyagában foglaltak, valamint a szóbeli 

meghallgatás során tapasztaltak alapján mindkét pályázót alkalmasnak találta a vezetői 

munkakör betöltésére és  

1. helyen javasolja dr. Kovács József 

határozott, 2018. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig tartó ügyvezetői igazgatói 

munkakör ellátására vonatkozó megbízását a döntéshozó Képviselő-testület részére. 

 



 

 

 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság a 2018. május 

23-án tartandó ülésén hallgatja meg a pályázókat, melynek az eredményéről a bizottsági 

elnökök a pályázó Képviselő-testület általi személyes meghallgatását megelőzően 

tájékoztatják a Képviselő-testületet. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az eljuttatott pályázatot, a szakértői 

bizottság véleményének, valamint az illetékes szakbizottságok állásfoglalását figyelembe 

véve, a pályázók személyes meghallgatása után bírálja el és döntsön az ügyvezető igazgatói 

megbízásról. 

 

 

Budapest, 2018. május 14. 

 

 

Zombory Miklós s.k. 

alpolgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatói feladatinak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy …………………..-et az eredményes pályázat alapján 2018. július 1. napjától 

2020. június 30. napjáig tartó, határozott időtartamra a Ferencvárosi Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátásával 

megbízza, illetményét bruttó ………,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói 

intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2018. június 15. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

 

 

 


