PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ügyvezető igazgatói állás betöltésére
Az LŐ RINC-MED Kö zhasznú Nonprofit Korlá tolt Felelő sségű Tá rsasá g taggyű lése pá lyá zatot
hirdet ü gyvezető igazgató i állá s betö ltésére a gyó gyintézetek vezető jének és vezető helyetteseinek képesítési kö vetelményeirő l, valamint a vezető i megbízá s betö ltése érdekében
kiírt pályá zat részletes eljá rá si szabá lyairó l 13/2002 (III.28.) Eü M. rendelet, valamint a
kö ztulajdonban á lló gazdasá gi tá rsasá gok takarékosabb mű kö désérő l szó ló 2009. évi CXXII.
tö rvény, tová bbá a polgá ri tö rvénykö nyvrő l szó ló 2013 évi V. tö rvény (a tová bbiakban: Ptk.),
valamint a munka tö rvénykö nyvérő l szó ló 2012. évi I. tö rvény (a tová bbiakban: Mt.) alapjá n,
szerint: az egészségü gyi szolgá lati jogviszonyró l szó ló 2020. évi C. tö rvény szerint.
a LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ( 7940 Szentlőrinc,
Eszterházy utca 1.) ügyvezető igazgató munkakörének (intézményvezetői beosztásának)
egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő betöltésére.
1. Az ü gyvezető igazgató a munká ltató i jogkö r gyakorlá sa mellett ellá tja a gazdasá gi
tá rsasá g ü gyvezetését, amelybe beletartozik a tá rsasá g irá nyítá sá val ö sszefü ggésben
szü kséges mindazon dö ntések meghozatala, amelyek tö rvény vagy a tá rsasá gi szerző dés
alapjá n nem tartoznak a tá rsasá g legfő bb szervének vagy má s tá rsasá gi szervnek a
hatá skö rébe.
2. Az ü gyvezető igazgató feletti munká ltató i jogok: a taggyű lés hatá skö rébe tartozik az
ü gyvezető munkaviszonyá nak létesítésével, megszü ntetésével, munkabérének, má s
személyi juttatá sainak megállapítá sá val és mó dosítá sá val, munká já nak értékelésével
kapcsolatos, tová bbá jogszabá ly vagy a tá rsasá gi szerző dés á ltal meghatá rozott minden
dö ntés.
3. A munkakö r megnevezése: ü gyvezető igazgató (az Mt. 208. §-a alapjá n)
4. A beosztá s megnevezése: magasabb vezető . A magasabb vezető i, illetve vezető i megbízá s
a munká ltató részérő l egyoldalú an visszavonható . A magasabb vezető i, illetve vezető i
megbízá s visszavoná sá t kö vető en az érintettet a magasabb vezető i, illetve vezető i
megbízá s elő tti munkakö rben kell tová bb foglalkoztatni, Ha ez nem alkalmazható , a
munká ltató az érintett képesítésének megfelelő má sik munkakö rt kö teles felajá nlani az
érintettnek.
5. A jogviszony az egészségü gyi szolgá lati jogviszonyró l szó ló 2020. évi C. tö rvény alapjá n
hatá rozatlan idő re szó l, há rom hó nap pró baidő kikö tésével. Az egészségü gyi szolgá lati
jogviszony egészségü gyi szolgá lati munkaszerző déssel jö n létre, teljes munkaidő ben
kerü l foglalkoztatá sra, munkaideje heti 40 ó ra.
6. A munkakö r az elbírá lá st kö vető en azonnal betö lthető .
7. Az ü gyvezető igazgató feladatai kü lö nö sen: A gazdasá gi tá rsasá gi formá ban mű kö dő
intézmény teljes munkaidő ben tö rténő vezetése, képviselete. Ennek keretében, a
jogszabá lyi elő írá sok megtartá sá val és a gazdasá gi tá rsasá g létesítő okiratá ban, valamint
az intézmény szervezeti és mű kö dési szabá lyzatá ban (SzMSz) meghatá rozottak
figyelembevételével irá nyítja, szervezi és ellenő rzi a vezetése alatt á lló intézményt.
Rendszeresen ellenő rzi, hogy az intézmény számá ra kitű zö tt feladatok a
jogszabá lyoknak, pénzü gyi, egészségü gyi és má s szakmai elő írá soknak megfelelő en,

hatá ridő re és az intézmény érdekeinek megfelelő en, a betegségek megelő zése és a
betegek, betegségek gyó gyítá sa érdekében teljesü ljenek. Az intézmény munkavá llaló i
feletti munká ltató i jogok gyakorlá sa mellett a szakellá tá s biztosítá sa érdekében
megbízza a szakorvosokat és folyamatosan ellenő rzi a megbízá si szerző désekben
foglaltak betartá sá t, tá vollétü k esetén gondoskodik helyettesítésü krő l.
8. A munkakö r részét képező , illetve a vezető i megbízá ssal já ró egyéb feladatok kü lö nö sen:




















az intézmény vezetése, szakmai és gazdasá gi mű kö désének tervezése,
szervezése, ellenő rzése
az intézmény személyi és tá rgyi feltételeinek biztosítá sa,
az intézmény szakmai és gazdasá gi terü leteinek irá nyítá sa,
a belső kontrollrendszer mű kö dtetése, ennek érdekében éves ellenő rzési terv
készítése, amelynek végrehajtá sá ró l éves beszámoló készítése a taggyű lés és a
tagok részére,
a nyú jtott egészségü gyi szolgá ltatá sok folyamatos ellenő rzése,
részvétel az egészségü gyi struktú ra fejlesztésében,
az intézmény és a szervezeti egységek, szakszemélyzet, adminisztratív és
technikai
személyzet tevékenységének folyamatos értékelése,
a tá rsintézményekkel, helyi, terü leti és orszá gos szakmai szervezetekkel való
kapcsolattartá s,
fél évente a tagö nkormá nyzatok tá jékoztatá sa az intézmény gazdá lkodá sá ró l és
szakmai – egészségü gyi – tevékenységérő l, szolgá ltatá sairó l, az azokhoz
rendelkezésre
á lló eszkö zö krő l, tová bbá az intézményi struktú rá ban tervezett vagy
bekö vetkező
szervezeti és személyi vá ltozá sokró l,
az intézmény szervezeti és mű kö dési rendje naprakészségének biztosítá sa, az
intézményi SzMSz jó vá hagyá sra való elő terjesztése a tagö nkormá nyzatok felé,
a jogszabá lyban elő írt kö zzétételi kö telezettségek folyamatos teljesítése,
a minő ségirá nyítá si rendszer mű kö dtetése,
az ü gyiratkezelés irá nyítá sa és ellenő rzése,
a kö ztulajdonban á lló gazdasá gi tá rsasá gok takarékosabb mű kö désérő l szó ló
2009. évi CXXII. tö rvény 2.§ (1) bekezdése szerinti adatok kö zzététele.
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10. Pá lyá zati feltételek:
 A
gyó gyintézetek
vezető jének
és
vezető -helyetteseinek
képesítési
kö vetelményeirő l, valamint a vezető i megbízá s betö ltése érdekében kiírt
pá lyá zat részletes eljá rá si szabá lyairó l szó ló 13/2002. (III. 28.) Eü M rendelet,
tová bbá a Mt., illetve a Kft. tá rsasá gi szerző dése figyelembe vételével:
i. (orvostudomá nyi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,
ii. mesterképzési szakon szerzett egészségü gyi menedzser szakképesítés,
iii. legalá bb ö téves szakirá nyú vezető i gyakorlat,
iv. bü ntetlen elő élet,
v. cselekvő képesség,
vi. felhaszná ló i szintű számító gépes ismeret,
vii. a vagyonnyilatkozat tételi kö telezettség annak esedékességekor tö rténő
teljesítése (a pá lyá zó nak a jogviszony létesítését kö vető 30 napon belü l,
illetve az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kö telezettségekrő l szó ló 2007.

évi CLII. tö rvény 3. § (3) bekezdés e) pontjá nak rendelkezései szerint
vagyonnyilatkozatot kell tennie).
11. A pá lyá zat részeként benyú jtandó iratok, igazolá sok:
 végzettséget igazoló okiratok hitelesített má solatai,
 a pá lyá zó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai ö néletrajz,
 motivá ció s levél,
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, mely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épü lő és a fenntartó i stratégiai célok
megvaló sulá sá t célzó fejlesztési elképzeléseket,
 30 napná l nem régebbi erkö lcsi bizonyítvá ny,
 nyilatkozat egészségü gyi szolgá lati jogviszony létesítését kizá ró feltétel fenn nem
á llá sá ró l,
 hozzá já ruló nyilatkozat a pá lyá zati anyagban foglalt személyes adatok
kezeléséhez,
 nyilatkozat, hogy hozzá já rul a teljes pá lyá zati anyagá nak a véleményező k és a
dö ntéshozó k részére tö rténő sokszorosítá sá hoz, tová bbítá sá hoz,
 a pá lyá zati feltételként elő írt szakirá nyú vezető i beosztá sban szerzett gyakorlat
igazolá sa,
 idegen nyelv ismeretét igazoló okirat hitelesített má solata (nyelvismeret esetén),
 nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kö telezettség vá llalá sá ró l,
 orvosi igazolá s a munkakö r betö ltésére való alkalmassá gró l.
12. A pá lyá zat elbírá lá sá ná l elő nyt jelent:
 orvosi szakvizsga megléte,
 ö téves szakirá nyú vezető i gyakorlat feletti vezető i gyakorlat,
 idegen nyelv ismerete és annak igazolá sa,
 vá lsá gmenedzselésben, illetve vá ltozá smenedzsment terü letén szerzett
tapasztalat,
 széleskö rű informatikai ismeretek,
 gazdasá gi tá rsasá gok mű kö désében, mű kö dtetésében szerzett vezető i
tapasztalat.
13. A pá lyá zat benyú jtá sá nak hatá rideje: 2022. augusztus 6.
14. A pá lyá zati kiírá s kö zzétételének helye: A pályá zati felhívá s – a tá rsasá g taggyű lési
hatá rozatá nak felhatalmazá sa alapjá n megjelenik
 a tá rsasá g és a tagö nkormá nyzatok honlapjá n,
 www.eszterhazy-eu.hu internetes oldalon,
15. A pá lyá zatok benyú jtá sá nak mó dja:
 Postai ú ton, a pá lyá zatnak az Szentlő rinc Vá ros Ö nkormá nyzat, 7940 Szentlő rinc,
Templom tér 8. címre tö rténő megkü ldésével. A borítékon fel kell tü ntetni a
pá lyá zat tá rgyá t: „Ügyvezető igazgatói pályázat, LŐRINC-MED Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”
16. A pá lyá zattal kapcsolatban érdeklő dni lehet elektronikus ú ton: a hr@szentlorinc.hu email címen.
17. A pá lyá zat elbírá lá sá nak mó dja, rendje: A gyó gyintézetek vezető jének és vezető helyetteseinek képesítési kö vetelményeirő l, valamint a vezető i megbízá s betö ltése

érdekében kiírt pá lyá zat részletes eljá rá si szabá lyairó l szó ló 13/2002. (III. 28.) Eü M
rendelet 6. §-a alapjá n a vezető i beosztá sok pá lyá zati eljá rá s sorá n tö lthető k be. A
tá rsasá g taggyű lési hatá rozatá nak felhatalmazá sa alapjá n a pá lyá zati eljá rá s
lefolytatá sá ért felelő s személy Szentlő rinc Vá ros Ö nkormá nyzat polgá rmestere. A
pá lyá zatokat a tagö nkormá nyzatok adott feladatkö rben érintett bizottsá gai és képviselő testü letei véleményezik, majd a Kft. taggyű lése dö nt.
18. A pá lyá zat elbírá lá sá nak hatá rideje: A taggyű lés a pá lyá zati hatá ridő lejá rtá t kö vető 30
napon belü l dö nt az egészségü gyi szolgá lati jogviszony (ü gyvezető igazgató i megbízá s)
létesítésérő l.

