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I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

IV. RÉSZ
Útmutatók

V. RÉSZ
Közlemények

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye a megyei önkormányzatoktól,
illetve a Fõvárosi Önkormányzattól 2012. január 1-jével átvett egészségügyi szolgáltatók
alapító okiratainak módosításairól, illetve egységes szerkezetû alapító okirataikról

A Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Fõvárosi Közgyûlés által – a 28/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. március 8.

napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet Alapító Okiratának preambuluma, valamint

1–9-ig terjedõ pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet Alapító Okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet

b) Székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út 89–91.

c) Telephelyei: 1102 Budapest, Körösi Cs. u. 24–26.

1106 Budapest, Méhes u. 4.

1106 Budapest, Maglódi u. 101.
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1108 Budapest, Sibrik Miklós út 94.

1101 Budapest, Kõbányai u. 45/C

1101 Budapest, Liget u. 10.

1173 Budapest, Ferihegyi u. 95.

1173 Budapest, Pesti u. 107.

1173 Budapest, Pesti út 80.

1173 Budapest, Egészségház u. 40.

1171 Budapest, Péceli u. 119.

1108 Budapest, Újhegyi sétány 13–15.

1173 Budapest, Újlak utca 11–13.

1107 Budapest, Rákász utca 13.

1103 Budapest, Alkér utca 31. fszt. 3.

1105 Budapest, Gergely utca 1. fszt. 2.

1102 Budapest, Liget tér 2. III. emelet 10.

1156 Budapest, Páskomliget utca 51. IX. em. 37.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2 A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
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869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

562917 Munkahelyi étkeztetés

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását

a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) elen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 28/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,
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és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet

b) Székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út 89–91.

c) Telephelyei: 1102 Budapest, Körösi Cs. u. 24–26.

1106 Budapest, Méhes u. 4.

1106 Budapest, Maglódi u. 101.

1108 Budapest, Sibrik Miklós út 94.

1101 Budapest, Kõbányai u. 45/C

1101 Budapest, Liget u. 10.

1173 Budapest, Ferihegyi u. 95.

1173 Budapest, Pesti u. 107.

1173 Budapest, Pesti út 80.

1173 Budapest, Egészségház u. 40.

1171 Budapest, Péceli u. 119.

1108 Budapest, Újhegyi sétány 13–15.

1173 Budapest, Újlak utca 11–13.

1107 Budapest, Rákász utca 13.

1103 Budapest, Alkér utca 31. fszt. 3.

1105 Budapest, Gergely utca 1. fszt. 2.

1102 Budapest, Liget tér 2. III. emelet 10.

1156 Budapest, Páskomliget utca 51. IX. em. 37.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás
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861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

562917 Munkahelyi étkeztetés

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 28/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza a Szegedi Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat képviselõtestülete által – a 147/2011. (VIII. 12.) számú határozata

alapján – kiadott, 2011. augusztus 12. napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Oktató Kórháza Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1–20-ig terjedõ pontjai helyébe az alábbi rendelkezések

lépnek:

„Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató

Kórháza

b) Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

c) Telephelyei: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5.

6000 Kecskemét, Csabai Géza krt.,

6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

6. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4087



4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

852214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg ellátás

862301 Fogorvosi alapellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

861005 Bentlakásos hospice ellátás

869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi

szakértõi tevékenység

869039 Egyéb, máshova nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

493909 M.s.n. egyéb szárazföldi személyszállítás

494000 Közúti áruszállítás, költöztetés

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855935Szakmai továbbképzések

960100 Textil, szõrme mosása, tisztítása

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását

a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és

a gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.
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8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat képviselõtestülete által

– a 147/2011. (VIII. 12.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. augusztus 12. napján kelt Alapító Okirat hatályát

veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató

Kórháza

b) Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

c) Telephelyei: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5.

6000 Kecskemét, Csabai Géza krt.,

6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.
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2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

852214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg ellátás

862301 Fogorvosi alapellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

861005 Bentlakásos hospice ellátás

869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi

szakértõi tevékenység

869039 Egyéb, máshova nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

493909 M.s.n. egyéb szárazföldi személyszállítás

494000 Közúti áruszállítás, költöztetés

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855935 Szakmai továbbképzések

960100 Textil, szõrme mosása, tisztítása

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását

a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és

a gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.
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A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat képviselõtestülete által – a

147/2011. (VIII. 12.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. augusztus 12. napján kelt Alapító Okirat hatályát

veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Békés Megye Képviselõtestülete Pándy Kálmán Kórház Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Békés Megyei Közgyûlés által – a 227/2011 (X. 14.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. október

14. napján kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítom:

A Békés Megye Képviselõtestülete Pándy Kálmán Kórház Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1-14-ig terjedõ

pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve:Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

b) Székhelye: 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.

c) Telephelyei: 5700 Gyula, Dob u. 3.

5700 Gyula, Kárpát u. 11.

5700 Gyula, Semmelweis u. 6.
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5700 Gyula, Tiborc u. 54.

5820 Mezõhegyes, Szt.György tér 4–5.

5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 9.

5520 Szeghalom, Ady E. u. 1.

5700 Gyula, Szentháromság u. 14/B

5700 Gyula, Várkert 2.

5700 Gyula, Sitka 1.

5700 Gyula, Dózsa Gy. u. 7.

5700 Gyula, Kálvin u. 49/2.

5700 Gyula, Mágocsi köz 3.

5700 Gyula, Szt. István út. 36.

5700 Gyula, Városház u. 21.

5700 Gyula, Szt. István út 34.

5742 Elek, Szt. István u. 4–6.

5742 Elek, Szt. István u. 2.

5742 Elek, Szt. István u. 10.

5742 Elek, Kossuth u. 6.

5742 Elek, Szt. István u. 30/B

5742 Elek, Lökösházi u. 3.

5700 Gyula, Kétegyházi út 2.

5700 Gyula, Szabadkai út 2.

5700 Gyula, Szt. István út 69.

5700 Gyula, Karácsony J. u. 13.

5700 Gyula, Béke sgt. 14.

5700 Gyula, Béke sgt. 16.

5700 Gyula, Szt. István út 38.

5600 Békéscsaba, Degré u. 59.

5700 Gyula, Petõfi tér 2.

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 25.

5510 Dévaványa, Mátyás u.1.

5741 Kétegyháza, Gyulai út 6.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.
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5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

552001 Üdülõi szálláshely szolgáltatás

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

721921 Orvostudományi alapkutatás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés

960100 Textil, szõrme mosatása, tisztítása

562920 Egyéb vendéglátás

812000 Takarítás

869045 Kábítószer-megelõzés programjai, tevékenységei

869046 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelõzésének programjai, tevékenységei

869047 Komplex egészségfejlesztõ, prevenciós programok

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását

a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és

a gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.
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9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Békés Megye Képviselõtestülete által – a 227/2011 (I. 28.)

számú határozata alapján – kiadott, 2011. október 14. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

b) Székhelye: 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.

c) Telephelyei: 5700 Gyula, Dob u. 3.

5700 Gyula, Kárpát u. 11.

5700 Gyula, Semmelweis u. 6.

5700 Gyula, Tiborc u. 54.

5820 Mezõhegyes, Szt.György tér 4–5.

5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 9.

5520 Szeghalom, Ady E. u.1.

5700 Gyula, Szentháromság u. 14/B

5700 Gyula, Várkert 2.

5700 Gyula, Sitka 1.

5700 Gyula, Dózsa Gy. u. 7.

5700 Gyula, Kálvin u. 49/2.

5700 Gyula, Mágocsi köz 3.

5700 Gyula, Szt. István út. 36.

5700 Gyula, Városház u. 21.

5700 Gyula, Szt. István út 34.

5742 Elek, Szt. István u. 4–6.

5742 Elek, Szt. István u. 2.

5742 Elek, Szt. István u. 10.

5742 Elek, Kossuth u. 6.

5742 Elek, Szt. István u. 30/A

5742 Elek, Lökösházi u. 3.

5700 Gyula, Kétegyházi út 2.

5700 Gyula, Szabadkai út 2.

5700 Gyula, Szt. István út 69.

5700 Gyula, Karácsony J. u. 13.

5700 Gyula, Béke sgt. 14.

5700 Gyula, Béke sgt. 16.

5700 Gyula, Szt. István út 38.

5600 Békéscsaba, Degré u. 59.

5700 Gyula, Petõfi tér 2.
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5510 Dévaványa, Széchenyi u. 25.

5510 Dévaványa, Mátyás u.1.

5741 Kétegyháza, Gyulai út 6.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

552001 Üdülõi szálláshely szolgáltatás

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

721921 Orvostudományi alapkutatás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés

960100 Textil, szõrme mosatása, tisztítása

562920 Egyéb vendéglátás

812000 Takarítás

869045 Kábítószer-megelõzés programjai, tevékenységei

869046 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelõzésének programjai, tevékenységei

869047 Komplex egészségfejlesztõ, prevenciós programok
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6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását

a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és

a gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Békés Megye Képviselõtestülete által – a 227/2011. (X. 14.)

számú határozata alapján – kiadott, 2011. október 14. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyûlés által – a 22/2011. (III. 31.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. március 31. napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Alapító Okiratának preambuluma, valamint

1–16-ig terjedõ pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
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155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

b) Székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.

c) Telephelyei: 3800 Szikszó, Kassai u. 45–49.

(II. Rákóczi Ferenc Kórházi telephely)

3800 Szikszó, Szent Anna u. 33.

3860 Encs, Vasút u. 7.

3860 Encs, Gagarin u. 3.

3529 Miskolc, Csabai kapu 42.

(Szent Ferenc Kórházi telephely)

3519 Miskolc-Tapolca, Pazár I. sétány 4.

3400 Mezõkövesd, Fülemüle u. 1.

(Mozgásszervi Rehabilitációs Központ telephely)

3741 Izsófalva, Mária táró 13.

(Pszichiátriai Szakkórházi telephely)

a miskolci 3086/6 hrsz. Nefrológiai Központ

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76. hrsz. 3086/6.

(a nefrológiai fekvõbeteg-ellátás tekintetében)

3515 Miskolc, Egyetem út 17. E/4. Kollégium

(járóbeteg-szakellátások tekintetében)

3526 Miskolc, Blaskovics u. 2–18. (orvosi

lakótelep és garázssor)

3561 Felsõzsolca, Rákóczi u. 29.

(járóbeteg-szakellátások tekintetében)

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. Költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás
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A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

862240 Egyéb máshova nem sorolt járóbeteg ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshova nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása

854211 Felsõfokú szakképzés

854212 Szakirányú továbbképzés

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás

856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

33%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását

a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.
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9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyûlés

által – a 22/2011. (III. 31.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. március 31. napján kelt Alapító Okirat hatályát

veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Alapító Okirata
egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

b) Székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.

c) Telephelyei: 3800 Szikszó, Kassai u. 45–49.

(II. Rákóczi Ferenc Kórházi telephely)

3800 Szikszó, Szent Anna u. 33.

3860 Encs, Vasút u. 7.

3860 Encs, Gagarin u. 3.

3529 Miskolc, Csabai kapu 42.

(Szent Ferenc Kórházi telephely)

3519 Miskolc-Tapolca, Pazár I. sétány 4.

3400 Mezõkövesd, Fülemüle u. 1.

(Mozgásszervi Rehabilitációs Központ telephely)

3741 Izsófalva, Mária táró 13.

(Pszichiátriai Szakkórházi telephely)

a miskolci 3086/6 hrsz. Nefrológiai Központ

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76. hrsz. 3086/6.

(a nefrológiai fekvõbeteg-ellátás tekintetében)

3515 Miskolc, Egyetem út 17. E/4. Kollégium

(járóbeteg-szakellátások tekintetében)

3526 Miskolc, Blaskovics u. 2–18. (orvosi

lakótelep és garázssor)

3561 Felsõzsolca, Rákóczi u. 29.

(járóbeteg-szakellátások tekintetében)

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.
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A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

862240 Egyéb máshova nem sorolt járóbeteg ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshova nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása

854211 Felsõfokú szakképzés

854212 Szakirányú továbbképzés

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás

856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

33%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását

a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és
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a gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyûlés

által – a 22/2011. (III. 31.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. március 31. napján kelt Alapító Okirat hatályát

veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Csongrád Megyei Önkormányzat által – a 157/2009. (IX. 23.) számú határozata alapján – kiadott,

2009. szeptember 23. napján kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítom:

A Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza Alapító Okiratának preambuluma, valamint

1–19-ig terjedõ pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

b) Székhelye: 6772 Deszk, Alkotmány utca 36.
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c) Telephelyei: 6722 Szeged, Török u. 3.

6722 Szeged, Mérey u. 13.

6800 Hódmezõvásárhely, Dr. Rapcsák András út 52/54.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátására

862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása

862211 Járóbeteg gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

559099 Egyéb m.n.s szállás-szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását

a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és
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a gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Csongrád Megyei Önkormányzat által – a 157/2009. (IX. 23.)

számú határozata alapján – kiadott, 2009. szeptember 23. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

b) Székhelye: 6772 Deszk, Alkotmány utca 36.

c) Telephelyei: 6722 Szeged, Török u. 3.

6722 Szeged, Mérey u. 13.

6800 Hódmezõvásárhely, Dr. Rapcsák András út 52/54.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.
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2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátására

862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása

862211 Járóbeteg gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

559099 Egyéb m.n.s szállás-szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.
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9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Csongrád Megyei Önkormányzat által – a 157/2009. (IX. 23.)

számú határozata alapján – kiadott, 2009. szeptember 23. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Csongrád Megyei Önkormányzat által – a 123/2010. (VII. 8.) számú határozata alapján – kiadott,

2010. július 8. napján kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítom:

A Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1–19-ig terjedõ pontjai

helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet

b) Székhelye: 6900 Makó, Kórház u. 2.

c) Telephelye: 6900 Makó, Lonovics sgt. 15.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
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4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5 A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátására

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869036 Vér-, szövet-és egyéb kapcsolódó szövetbank

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás

559099 Egyéb m.n.s szálláshely-szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

960100 Textil, szõrme mosása, tisztítása

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.
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9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Csongrád Megyei Önkormányzat által – a 123/2010. (VII. 8.)

számú határozata alapján – kiadott, 2010. július 8. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet

b) Székhelye: 6900 Makó, Kórház u. 2.

c) Telephelye: 6900 Makó, Lonovics sgt. 15.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátására
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862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869036 Vér-, szövet-és egyéb kapcsolódó szövetbank

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás

559099 Egyéb m.n.s szálláshely-szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

960100 Textil, szõrme mosása, tisztítása

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7 A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását

a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és

a gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Csongrád Megyei Önkormányzat által – a 123/2010. (VII. 8.)

számú határozata alapján – kiadott, 2010. július 8. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

4108 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám



A Dr. Bugyi István Kórház, Szentes Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Csongrád Megyei Önkormányzat által – a 96/2009. (V. 27.) számú határozata alapján – kiadott, 2009.

május 27. napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Csongrád Megyei Önkormányzat Dr. Bugyi István Kórháza Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1–20-ig

terjedõ pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

b) Székhelye: 6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44–58.

c) Telephelye: 6600 Szentes, Ady Endre u. 44.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása
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861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátására

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbeteg gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

862303 Fogorvosi ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869036 Vér-, szövet-és egyéb kapcsolódó szövetbank

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását

a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és

a gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9 Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Csongrád Megyei Önkormányzat által – a 96/2009. (V. 27.)

számú határozata alapján – kiadott, 2009. május 27. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***
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A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

b) Székhelye: 6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44–58.

c) Telephelye: 6600 Szentes, Ady Endre u. 44.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátására

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

862303 Fogorvosi ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869036 Vér-, szövet-és egyéb kapcsolódó szövetbank

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
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869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának 30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Csongrád Megyei Önkormányzat által – a 96/2009. (V. 27.)

számú határozata alapján – kiadott, 2009. május 27. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Vaszary Kolos Kórház Alapító Okirata módosítása

Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján, Esztergom Város

Önkormányzata fenntartásában lévõ egészségügyi intézmény, annak vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmény folyószámla-,

betét-, és értékpapír-állománya (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerül, továbbá a

vagyonnal és intézménnyel kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény

erejénél fogva száll. A törvényi rendelkezésnek megfelelõen Esztergom Város Önkormányzatának képviselõtestülete által – a

424/2011. (IX. 30.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. október 17. napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Vaszary Kolos Kórház Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1–14-ig terjedõ pontjai helyébe az alábbi

rendelkezések lépnek:

„Vaszary Kolos Kórház, Esztergom Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
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155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

b) Székhelye: 2500 Esztergom, Petõfi S. u. 26–28.

c) Telephelyei: 2500 Esztergom, Dobozi M. u. 14.

2500 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 79.

2500 Esztergom, Simor János u. 122.

2500 Esztergom, Táncsis M. u. 5.

2500 Esztergom, Hõsök tere 1.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

861005 Bentlakásos hospice ellátás

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862233 Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok (kivéve: honvédelmi és rendvédelmi szerveknél)

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi

szakértõi tevékenység
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869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshova nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás

869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátása

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

869071 Szabadidõs és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenõrzése

855933 Foglalkozást elõsegítõ képzések

855934 Megváltozott munkaképességûek rehabilitációs képzése

855935 Szakmai továbbképzések

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás

856092 Munkaerõ-piaci felnõttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység

381201 Egészségügyi és más fertõzésveszélyes hulladékok begyûjtése, szállítása, átrakása

381202 Egyéb veszélyes hulladékok begyûjtése, szállítása, átrakása

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.
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b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg Esztergom Város Önkormányzatának képviselõtestülete által

– a 424/2011. (IX. 30.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. október 17. napján kelt Alapító Okirat hatályát

veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Vaszary Kolos Kórház, Esztergom Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

b) Székhelye: 2500 Esztergom, Petõfi S. u. 26–28.

c) Telephelyei: 2500 Esztergom, Dobozi M. u. 14.

2500 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 79. .

2500 Esztergom, Simor János u. 122.

2500 Esztergom, Táncsis M. u. 5.

2500 Esztergom, Hõsök tere 1.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás
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A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

861005 Bentlakásos hospice ellátás

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862233 Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok (kivéve: honvédelmi és rendvédelmi szerveknél)

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi

szakértõi tevékenység

869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshova nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás

869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátása

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

869071 Szabadidõs és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenõrzése

855933 Foglalkozást elõsegítõ képzések

855934 Megváltozott munkaképességûek rehabilitációs képzése

855935 Szakmai továbbképzések

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás

856092 Munkaerõ-piaci felnõttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység

381201 Egészségügyi és más fertõzésveszélyes hulladékok begyûjtése, szállítása, átrakása

381202 Egyéb veszélyes hulladékok begyûjtése, szállítása, átrakása

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
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egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg Esztergom Város Önkormányzatának képviselõtestülete által

– a 424/2011. (IX. 30.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. október 17. napján kelt Alapító Okirat hatályát

veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Fejér Megyei Szent György Kórház Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyûlése által – a 339/2010. (XII. 16.) számú határozata alapján

kiadott, 2010. december 16. napján kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítom:

A Fejér Megyei Szent György Kórház Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1–23-ig terjedõ pontjai helyébe az

alábbi rendelkezések lépnek:

„Fejér Megyei Szent György Kórház Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Fejér Megyei Szent György Kórház

b) Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

c) Telephelyei: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 16.

8000 Székesfehérvár, Hunyadi út. 2.

8000 Székesfehérvár, Hunyadi út 3.

8000 Székesfehérvár, Távirda út. 4.

8000 Székesfehérvár, Szekfû Gy. utca. 7.

8000 Székesfehérvár, Kégl Gy. utca. 3.
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8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 13.

8127 Aba-Bodakajtor, Hrsz.: 0173/2

8083 Csákvár, Kastélypark 1.

8083 Csákvár, Dózsa Gy. út. 20.

8130 Enying, Szabadság tér 15–16.

7000 Sárbogárd, Ady E. út 79.

Fejér Megyei Szent György Kórház Kossuth Zsuzsanna Rendelõintézete

7000 Sárbogárd, József Attila utca 17/A

7000 Sárbogárd, Tompa Mihály utca 2.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.
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A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyûlése által – a 339/2010.

(XII. 16.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. december 16. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Fejér Megyei Szent György Kórház Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a)

pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése, és a

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján

az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Fejér Megyei Szent György Kórház

b) Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

c) Telephelyei: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 16.

8000 Székesfehérvár, Hunyadi út. 2.

8000 Székesfehérvár, Hunyadi út 3.

8000 Székesfehérvár, Távirda út. 4.

8000 Székesfehérvár, Szekfû Gy. utca. 7.

8000 Székesfehérvár, Kégl Gy. utca. 3.

8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 13.

8127 Aba-Bodakajtor, Hrsz.: 0173/2

8083 Csákvár, Kastélypark 1.

8083 Csákvár, Dózsa Gy. út. 20.

8130 Enying, Szabadság tér 15–16.

7000 Sárbogárd, Ady E. út 79.

Fejér Megyei Szent György Kórház Kossuth Zsuzsanna Rendelõintézete

7000 Sárbogárd, József Attila utca 17/A

7000 Sárbogárd, Tompa Mihály utca 2.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
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e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását

a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és

a gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,
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e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyûlése által – a 339/2010.

(XII. 16.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. december 16. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyõr Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a a Gyõr-Moson-Sopron Megye Közgyûlése által – a 121/2010. (IV. 23.) számú határozata alapján –

kiadott, 2010. április 23. napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyõr Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1. pontja helyébe az alábbi

rendelkezések lépnek:

„Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyõr Alapító Okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyõr

b) Székhelye: 9024 Gyõr, Vasvári Pál u. 2–4.

c) Telephelyei: 9024 Gyõr, Vasvári P. u. 1.

9024 Gyõr, Szent Imre u. 26–28.

9023 Gyõr, Zrínyi u. 13.

9025 Gyõr, Híd u. 2.

9100 Tét, Gyõri u. 10.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

6. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4121



A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2 A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855935 Szakmai továbbképzések

869039 Egyéb, máshová nem sorolható kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

821000 Adminisztratív, kiegészítõ szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
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egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Gyõr-Moson-Sopron Megye Közgyûlése által – a 121/2010.

(IV. 23.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. április 23. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyõr Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyõr

b) Székhelye: 9024 Gyõr, Vasvári Pál u. 2–4.

c) Telephelyei: 9024 Gyõr, Vasvári P. u. 1.

9024 Gyõr, Szent Imre u. 26–28.

9023 Gyõr, Zrínyi u. 13.

9025 Gyõr, Híd u. 2.

9100 Tét, Gyõri u. 10.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.
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2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855935 Szakmai továbbképzések

869039 Egyéb, máshová nem sorolható kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

821000 Adminisztratív, kiegészítõ szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának 30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.
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8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Gyõr-Moson-Sopron Megye Közgyûlése által – a 121/2010.

(IV. 23.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. április 23. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya (a

továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Fõvárosi Közgyûlés által – a 29/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. március 8.

napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1–10-ig terjedõ

pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Heim Pál Gyermekkórház Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Heim Pál Gyermekkórház

b) Székhelye: 1089 Budapest, Üllõi út 86.

c) Telephelyei: 1089 Budapest, Delej utca 13–15.

1089 Budapest, Delej utca 9–11.

1077 Budapest, Rottenbiller utca 26.

1131 Budapest, Gyermek tér 2.

1102 Budapest, Liget utca 6–10.

1131 Budapest, Madarász Viktor utca 22–24.

1131 Budapest, Gyöngyösi utca 29.

2028 Pilismarót – Dunapart, Diófa utca hrsz. 1866

1132 Budapest, Váci út 159/B

1131 Budapest, Gyöngyösi utca 21. fszt. 1.

1139 Budapest, Teve utca 12–14. fszt. 1.
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d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

562917 Munkahelyi étkeztetés

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.
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7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 29/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Heim Pál Gyermekkórház Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Heim Pál Gyermekkórház

b) Székhelye: 1089 Budapest, Üllõi út 86.

c) Telephelyei: 1089 Budapest, Delej utca 13–15.

1089 Budapest, Delej utca 9–11

1077 Budapest, Rottenbiller utca 26.

1131 Budapest, Gyermek tér 2.

1102 Budapest, Liget utca 6-10.

1131 Budapest, Madarász Viktor utca 22–24.

1131 Budapest, Gyöngyösi utca 29.

2028 Pilismarót – Dunapart, Diófa utca hrsz. 1866

1132 Budapest, Váci út 159/B

1131 Budapest, Gyöngyösi utca 21. fszt. 1.
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1139 Budapest, Teve utca 12-14. fszt. 1.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

562917 Munkahelyi étkeztetés

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
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6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 29/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet
Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Fõvárosi Közgyûlés által – a 30/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. március 8.

napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Alapító Okiratának preambuluma, valamint

1-9-ig terjedõ pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Alapító Okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
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155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. § -a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet

b) Székhelye: 1204 Budapest, Köves utca 1.

c) Telephelyei: 1204 Budapest, Baba utca 91–93.

1203 Budapest, Ady Endre utca 1.

1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104.

1184 Budapest, Dolgozó utca 12.

1211 Budapest, Déli utca. 11.

1211 Budapest, Koltói Anna utca 12.

2360 Gyál, József Attila u.1.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat
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869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

562917 Munkahelyi étkeztetés

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 30/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet
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b) Székhelye: 1204 Budapest, Köves utca 1.

c) Telephelyei: 1204 Budapest, Baba utca 91–93.

1203 Budapest, Ady Endre utca 1.

1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104.

1184 Budapest, Dolgozó utca 12.

1211 Budapest, Déli utca. 11.

1211 Budapest, Koltói Anna utca 12.

2360 Gyál, József Attila u.1.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás
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869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

562917 Munkahelyi étkeztetés

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának 30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 30/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya (a

továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyûlése által – a 28/2011. (II. 1.) számú határozata

alapján – kiadott, 2011. február 11. napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Herényi Géza Kórház-Rendelõintézet Alapító Okiratának rendelkezései helyébe az

alábbi rendelkezések lépnek:

„Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §
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(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet

b) Székhelye: 5000 Szolnok, Tószegi út 21.

c) Telephelyei: 5000 Szolnok, Hõsök tere 2–4.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

559099 Egyéb máshova nem sorolt szálláshely-szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

855935 Szakmai továbbképzések

860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862303 Fogorvosi szakellátás
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869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás

869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

890441 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatása

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyûlése

által – a 28/2011. (II. 1.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. február 11. napján kelt Alapító Okirat hatályát

veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet
Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,
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és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet

b) Székhelye: 5000 Szolnok, Tószegi út 21.

c) Telephelyei: 5000 Szolnok, Hõsök tere 2–4.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4.Aköltségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

559099 Egyéb máshova nem sorolt szálláshely-szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

855935 Szakmai továbbképzések

860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
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869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás

869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

890441 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatása

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8.Aköltségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyûlése

által – a 28/2011. (II. 1.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. február 11. napján kelt Alapító Okirat hatályát

veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi
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rendelkezésnek megfelelõen a Fõvárosi Közgyûlés által – a 31/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. március 8.

napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1-10-ig

terjedõ pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Károlyi Sándor Kórház Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Károlyi Sándor Kórház

b) Székhelye: 1041 Budapest, Nyár utca 103.

c) Telephelyei: 1041 Budapest, Árpád út 126.

1047 Budapest, Baross utca 69–71.

1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30.

1041 Budapest, Nyár utca 42.

1047 Budapest, Fóti út 52.

1045 Budapest, Pozsonyi út 23.

1042 Budapest, Király utca 17–19.

1046 Budapest, Kunhalom utca 1/C

1152 Budapest, Rákos út 5.

Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás
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A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

562917 Munkahelyi étkeztetés

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.
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9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 31/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Károlyi Sándor Kórház Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Károlyi Sándor Kórház

b) Székhelye: 1041 Budapest, Nyár utca 103.

c) Telephelyei: 1041 Budapest, Árpád út 126.

1047 Budapest, Baross utca 69–71.

1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30.

1041 Budapest, Nyár utca 42.

1047 Budapest, Fóti út 52.

1045 Budapest, Pozsonyi út 23.

1042 Budapest, Király utca 17–19.

1046 Budapest, Kunhalom utca 1/C

1152 Budapest, Rákos út 5.

Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.
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5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

562917 Munkahelyi étkeztetés

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.
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9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 31/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyûlése által – a 156/2011. (VI. 30.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. június 30. napján kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítom:

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház Alapító Okiratának preambuluma, valamint

1–14-ig terjedõ pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„A Szent Borbála Kórház Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szent Borbála Kórház

b) Székhelye: 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.

c) Telephelye: 2800 Tatabánya, Semmelweis u. 2 (01. telephely)

2800 Tatabánya, Új sor 6. (03. telephely)

2800 Tatabánya, Semmelweis u. 9. (04. telephely)

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
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4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862303 Fogorvosi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által – a

156/2011. (VI. 30.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. június 30. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***
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A Szent Borbála Kórház Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szent Borbála Kórház

b) Székhelye: 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.

c) Telephelye: 2800 Tatabánya, Semmelweis u. 2 (01. telephely)

2800 Tatabánya, Új sor 6. (03. telephely)

2800 Tatabánya, Semmelweis u. 9. (04. telephely)

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862303 Fogorvosi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás
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6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által – a

156/2011. (VI. 30.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. június 30. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Szent Lázár Megyei Kórház Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése által – a 33/2011. (IX. 16.) számú határozata alapján –

kiadott, 2011. szeptember 16. napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Szent Lázár Megyei Kórház Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1–13-ig terjedõ pontjai helyébe az alábbi

rendelkezések lépnek:

„Szent Lázár Megyei Kórház Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
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155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szent Lázár Megyei Kórház

b) Székhelye: 3100 Salgótarján, Füleki út 54–56.

c) Telephelye: 3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1–3., Egészségház

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás

562917 Munkahelyi étkeztetés

813000 Zöldterület-kezelés

910123 Könyvtári szolgáltatások

890441 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás
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890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése által – a 33/2011.

(IX. 16.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. szeptember 16. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Szent Lázár Megyei Kórház Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szent Lázár Megyei Kórház

b) Székhelye: 3100 Salgótarján, Füleki út 54–56.

c) Telephelye: 3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1–3., Egészségház

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
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e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás

562917 Munkahelyi étkeztetés

813000 Zöldterület-kezelés

910123 Könyvtári szolgáltatások

890441 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a
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gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése által – a 33/2011.

(IX. 16.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. szeptember 16. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Fõvárosi Közgyûlés által – a 33/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. március 8.

napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1-10-ig terjedõ pontjai

helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Nyírõ Gyula Kórház Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Nyírõ Gyula Kórház

b) Székhelye: 1135 Budapest, Lehel utca 59–61.

c) Telephelyei: 1134 Budapest, Dévai utca 15/A

1134 Budapest, Dévai utca 15/B
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1135 Budapest, Szent László út 55/B

1135 Budapest, Jász utca 84–88.

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 21/B

1134 Budapest, Klapka utca 17.

2483 Gárdony, Kemény Zsigmond utca 36.

1132 Budapest, Alig utca 6/A

1133 Budapest, Garam utca 28.

1133 Budapest, Garam utca 30.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás
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869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

562917 Munkahelyi étkeztetés

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 33/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Nyírõ Gyula Kórház Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Nyírõ Gyula Kórház

b) Székhelye: 1135 Budapest, Lehel utca 59–61.

c) Telephelyei: 1134 Budapest, Dévai utca 15/A

1134 Budapest, Dévai utca 15/B

1135 Budapest, Szent László út 55/B

1135 Budapest, Jász utca 84–88.
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1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 21/B

1134 Budapest, Klapka utca 17.

2483 Gárdony, Kemény Zsigmond utca 36.

1132 Budapest, Alig utca 6/A

1133 Budapest, Garam utca 28.

1133 Budapest, Garam utca 30.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

562917 Munkahelyi étkeztetés

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
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6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 33/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya (a

továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Pest Megyei Közgyûlés által – a 106/2011. (04. 29.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. április

29. napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Alapító Okiratának preambuluma, valamint I-IX-ig terjedõ pontjai helyébe az alábbi

rendelkezések lépnek:

„Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Alapító Okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
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155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

b) Székhelye: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

c) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás

854211 Felsõfokú szakképzés

854212 Szakirányú továbbképzés

854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés
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6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Pest Megyei Közgyûlés által – a 106/2011. (04. 29.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. április 29. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Alapító Okirat egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

b) Székhelye: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

c) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
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e) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás

854211 Felsõfokú szakképzés

854212 Szakirányú továbbképzés

854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását

a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza

a megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.
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8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Pest Megyei Közgyûlés által – a 106/2011. (04. 29.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. április 29. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A gyömrõi Szakorvosi Rendelõintézet Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Pest Megyei Közgyûlés által – a 108/2011. (04. 29.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. április

29. napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A gyömrõi Szakorvosi Rendelõintézet Alapító Okiratának preambuluma, valamint I-IX-ig terjedõ pontjai helyébe az

alábbi rendelkezések lépnek:

„Szakorvosi Rendelõintézet Gyömrõ Alapító Okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. § -a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szakorvosi Rendelõintézet Gyömrõ

b) Székhelye: 2230 Gyömrõ, Szent István u. 15.

c) Telephelyei: 2234 Maglód, Rákóczi u. 7.

2234 Maglód, Katona József u. 25.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
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f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járóbetegek diagnosztikus és

terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.
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10. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Pest Megyei Közgyûlés által – a 108/2011. (04. 29.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. április 29. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Szakorvosi Rendelõintézet Gyömrõ Alapító Okirat egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szakorvosi Rendelõintézet Gyömrõ

b) Székhelye: 2230 Gyömrõ, Szent István u. 15.

c) Telephelyei: 2234 Maglód, Rákóczi u. 7.

2234 Maglód, Katona József u. 25.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járóbetegek diagnosztikus és

terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
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6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának 30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

10. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Pest Megyei Közgyûlés által – a 108/2011. (04. 29.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. április 29. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A monori Szakorvosi Rendelõintézet Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Pest Megyei Közgyûlés által – a 110/2011. (04. 29.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. április

29. napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A monori Szakorvosi Rendelõintézet Alapító Okiratának preambuluma, valamint I-IX-ig terjedõ pontjai helyébe az

alábbi rendelkezések lépnek:

„Szakorvosi Rendelõintézet Monor Alapító Okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
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155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szakorvosi Rendelõintézet Monor

b) Székhelye: 2200 Monor, Balassi B. utca 1.

c) Telephelyei: 2200 Monor, Kossuth L. utca 101.

2200 Monor, Deák F. utca 9.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járóbetegek diagnosztikus és

terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
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egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Pest Megyei Közgyûlés által – a 110/2011. (04. 29.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. április 29. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Szakorvosi Rendelõintézet Monor Alapító Okirat egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szakorvosi Rendelõintézet Monor

b) Székhelye: 2200 Monor, Balassi B. utca 1.

c) Telephelyei: 2200 Monor, Kossuth L. utca 101.

2200 Monor, Deák F. utca 9.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
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4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járóbetegek diagnosztikus és

terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

6 Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Pest Megyei Közgyûlés által – a 110/2011. (04. 29.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. április 29. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A nagykátai Szakorvosi Rendelõintézet Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen Pest Megyei Közgyûlés által – a 111/2011. (04. 29.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. április 29.

napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A nagykátai Szakorvosi Rendelõintézet Alapító Okiratának preambuluma, valamint I-IX-ig terjedõ pontjai helyébe az

alábbi rendelkezések lépnek:

„Szakorvosi Rendelõintézet Nagykáta Alapító Okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szakorvosi Rendelõintézet Nagykáta

b) Székhelye: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 46.

c) Telephelyei: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 25.

2760 Nagykáta, Sütõ utca 1.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járóbetegek diagnosztikus és

terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
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862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Pest Megyei Közgyûlés által – a 111/2011. (04. 29.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. április 29. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Szakorvosi Rendelõintézet Nagykáta Alapító Okirat egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szakorvosi Rendelõintézet Nagykáta

b) Székhelye: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 46.

c) Telephelyei: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 25.

2760 Nagykáta, Sütõ utca 1.
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d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járóbetegek diagnosztikus és

terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,
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f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Pest Megyei Közgyûlés által – a 111/2011. (04. 29.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. április 29. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Szent Rókus Kórház és Intézményei Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Pest Megyei Közgyûlés által – a 105/2011. (04. 29.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. április

29. napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Szent Rókus Kórház és Intézményei Alapító Okiratának preambuluma, valamint I-IX-ig terjedõ pontjai helyébe az

alábbi rendelkezések lépnek:

„Szent Rókus Kórház és Intézményei Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szent Rókus Kórház és Intézményei

b) Székhelye: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2.

c) Telephelyei: 1085 Budapest, Stáhly utca 7.

Kihelyezett szakrendelõk:

1. 2092 Budakeszi, Fõ utca 179.

2. 1026 Budapest, Hargita utca 7.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.
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2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbeteg gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglakozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862240 Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi ellátás

562917 Munkahelyi étkeztetés

854211 Felsõfokú szakképzés

854212 Szakirányú továbbképzés

854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.
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8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Pest Megyei Közgyûlés által – a 105/2011. (04. 29.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. április 29. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Szent Rókus Kórház és Intézményei Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szent Rókus Kórház és Intézményei

b) Székhelye: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2.

c) Telephelyei: 1085 Budapest, Stáhly utca 7.

Kihelyezett szakrendelõk:

3. 2092 Budakeszi, Fõ utca 179.

4. 1026 Budapest, Hargita utca 7.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
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4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbeteg gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglakozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862240 Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi ellátás

562917 Munkahelyi étkeztetés

854211 Felsõfokú szakképzés

854212 Szakirányú továbbképzés

854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,
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e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Pest Megyei Közgyûlés által – a 105/2011. (04. 29.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. április 29. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelõintézet Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Pest Megyei Közgyûlés által – a 109/2011. (04. 29.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. április

29. napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelõintézet Alapító Okiratának preambuluma, valamint I-IX-ig terjedõ pontjai

helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Szakorvosi Rendelõintézet Szigetszentmiklós Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szakorvosi Rendelõintézet Szigetszentmiklós

b) Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Viola utca 1.

(Gyártelep)

c) Telephelyei: 2314 Halásztelek, Rákóczi F. út 17.

2330 Dunaharaszti, Damjanich utca 23.

2338 Áporka, Petõfi S. utca 87.

2310 Szigetszentmiklós, Csokonai utca 6–14.

(Gyártelep)

2310 Szigetszentmiklós, Csonka János. utca 5.

2310 Szigetszentmiklós, Viola utca 5.

(Gyártelep)

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
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f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járóbetegek diagnosztikus és

terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862301 Fogorvosi alapellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

869071 Szabadidõs és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenõrzése

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.
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8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Pest Megyei Közgyûlés által – a 109/2011. (04. 29.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. április 29. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

Szakorvosi Rendelõintézet Szigetszentmiklós Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szakorvosi Rendelõintézet Szigetszentmiklós

b) Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Viola utca 1. (Gyártelep)

c) Telephelyei: 2314 Halásztelek, Rákóczi F. út 17.

2330 Dunaharaszti, Damjanich utca 23.

2338 Áporka, Petõfi S. utca 87.

2310 Szigetszentmiklós, Csokonai utca 6–14. (Gyártelep)

2310 Szigetszentmiklós, Csonka János. utca 5.

2310 Szigetszentmiklós, Viola utca 5.

(Gyártelep)

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.
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3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járóbetegek diagnosztikus és

terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862301 Fogorvosi alapellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

869071 Szabadidõs és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelet, ellenõrzése

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.
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9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Pest Megyei Közgyûlés által – a 109/2011. (04. 29.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. április 29. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Tüdõgyógyintézet Törökbálint Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Pest Megyei Közgyûlés által – a 107/2011. (04. 29.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. április

29. napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

Tüdõgyógyintézet Törökbálint Alapító Okiratának preambuluma, valamint I-IX-ig terjedõ pontjai helyébe az alábbi

rendelkezések lépnek:

„Tüdõgyógyintézet Törökbálint Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Tüdõgyógyintézet Törökbálint

b) Székhelye: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 68.

c) Telephelyei: 2300 Ráckeve, Somlyó-sziget

2092 Budakeszi, Fõ utca 98.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay utca 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
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4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását

a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Pest Megyei Közgyûlés által – a 107/2011. (04. 29.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. április 29. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***
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A Tüdõgyógyintézet Törökbálint Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Tüdõgyógyintézet Törökbálint

b) Székhelye: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 68.

c) Telephelyei: 2300 Ráckeve, Somlyó-sziget

2092 Budakeszi, Fõ utca 98.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

6. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4177



7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Pest Megyei Közgyûlés által – a 107/2011. (04. 29.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. április 29. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ
Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Fõvárosi Közgyûlés által – a 34/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. március 8.

napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Alapító Okiratának

preambuluma, valamint 1–9-ig terjedõ pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Alapító Okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:
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1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ

b) Székhelye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8–20.

c) Telephelyei: 1165 Budapest, Zsenge utca 33.

1074 Budapest, Alsó erdõsor u. 7.

1074 Budapest, Szövetség utca 14–16.

1074 Budapest, Hársfa utca 13.

1076 Budapest, Jobbágy utca 28.

1081 Budapest, Fiumei út 17. (Baleseti Központ)

1081 Budapest, Népszínház utca 28/A

1081 Budapest, Köztársaság tér 20.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggõ

szakértõi tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat
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869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

562917 Munkahelyi étkeztetés

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelezõ felkészítõ képzések

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 28/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Alapító Okirata
egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés
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a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ

b) Székhelye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8–20.

c) Telephelyei: 1165 Budapest, Zsenge utca 33.

1074 Budapest, Alsó erdõsor u. 7.

1074 Budapest, Szövetség utca 14–16.

1074 Budapest, Hársfa utca 13.

1076 Budapest, Jobbágy utca 28.

1081 Budapest, Fiumei út 17. (Baleseti Központ)

1081 Budapest, Népszínház utca 28/A

1081 Budapest, Köztársaság tér 20.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
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869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggõ

szakértõi tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

562917 Munkahelyi étkeztetés

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelezõ felkészítõ képzések

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 34/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórház Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Somogy Megyei Közgyûlés által – a 79/2011. (IX. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2011.

szeptember 28. napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórház Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1–14-ig

terjedõ pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. § -a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

b) Székhelye: 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.

c) Telephelyei: 7400 Kaposvár, Gróf Apponyi Albert u. 16.

7400 Kaposvár, Ezredév u. 13.

7400 Kaposvár, Töröcske, Fenyves u. 14.

(Szociotherápia és Rehabilitáció)

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 8.

7257 Mosdós, Petõfi Sándor u. 4.

7275 Igal, Rákóczi tér 30.

7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 46.

8600 Siófok, Semmelweis u. 1.

8640 Fonyód, Szent István u. 27.

8660 Tab, Kossuth Lajos u. 56.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.
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3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

861005 Bentlakásos hospice ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi

szakértõi tevékenység

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggõ

szakértõi tevékenység

869020 Otthoni(egészségügyi)szakápolás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869034 Mentés

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás

869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás

869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869051 Környezet- egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás- egészségügyi felügyelet, ellenõrzés

869071 Szabadidõs és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenõrzése

869072 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenõrzése

854211 Felsõfokú szakképzés

854212 Szakirányú továbbképzés

854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

854221 Agrár képzési terület

855935 Szakmai továbbképzések

855937 M. n. s. egyéb felnõttoktatás

581100 Könyvkiadás
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581300 Napilapkiadás

581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása

581900 Egyéb kiadói tevékenység

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára

559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára

559014 Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése

559015 Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása

559016 Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók lakhatási támogatása

559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

559099 Egyéb m. n. s. szálláshely-szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés

562919 Egyéb étkeztetés

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

721111 Egészségügyi biotechnolóiai alapkutatás

721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás

721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés

351000 Villamosenergia-termelés, -ellátás

353000 Gõzellátás, légkondicionálás

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását

a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.
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9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Somogy Megyei Közgyûlés által – a 79/2011. (IX. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. szeptember 28. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

b) Székhelye: 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.

c) Telephelyei: 7400 Kaposvár, Gróf Apponyi Albert u. 16.

7400 Kaposvár, Ezredév u. 13.

7400 Kaposvár, Töröcske, Fenyves u. 14.

(Szociotherápia és Rehabilitáció)

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 8.

7257 Mosdós, Petõfi Sándor u. 4.

7275 Igal, Rákóczi tér 30.

7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 46.

8600 Siófok, Semmelweis u. 1.

8640 Fonyód, Szent István u. 27.

8660 Tab, Kossuth Lajos u. 56.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
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4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

861005 Bentlakásos hospice ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi

szakértõi tevékenység

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggõ

szakértõi tevékenység

869020 Otthoni(egészségügyi)szakápolás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869034 Mentés

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869041 Család- és nõvédelmi tanácsadás

869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás

869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár- egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás- egészségügyi felügyelet, ellenõrzés

869071 Szabadidõs és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenõrzése

869072 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenõrzése

854211 Felsõfokú szakképzés

854212 Szakirányú továbbképzés

854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

854221 Agrár képzési terület

855935 Szakmai továbbképzések

855937 M. n. s. egyéb felnõttoktatás

581100 Könyvkiadás

581300 Napilapkiadás

581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása

581900 Egyéb kiadói tevékenység

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
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559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára

559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára

559014 Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése

559015 Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása

559016 Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók lakhatási támogatása

559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

559099 Egyéb m. n. s. szálláshely-szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés

562919 Egyéb étkeztetés

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

721111 Egészségügyi biotechnolóiai alapkutatás

721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás

721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés

351000 Villamosenergia-termelés, -ellátás

353000 Gõzellátás, légkondicionálás

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Somogy Megyei Közgyûlés által – a 79/2011. (IX. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. szeptember 28. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A Fõvárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Fõvárosi Közgyûlés által – a 28/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. március 8.

napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Fõvárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1–9-ig terjedõ

pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Központi Stomatológiai Intézet Alapító Okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Központi Stomatológiai Intézet

b) Székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.

c) Telephelyei: 1085 Budapest, Mária utca 12–14.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járóbetegek diagnosztikus és

terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

862300 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

862303 Fogorvosi szakellátás

862301 Fogorvosi alapellátás
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862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

770000 Kölcsönzés, operatív lízing

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

10. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 28/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Központi Stomatológiai Intézet Alapító Okirat egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Központi Stomatológiai Intézet

b) Székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.
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c) Telephelyei: 1085 Budapest, Mária utca 12–14.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járóbetegek diagnosztikus és

terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

862300 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

862303 Fogorvosi szakellátás

862301 Fogorvosi alapellátás

862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

770000 Kölcsönzés, operatív lízing

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.
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8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

10. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 32/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Fõvárosi Közgyûlés által – a 35/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. március 8.

napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1-9-ig terjedõ pontjai

helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Szent Imre Kórház Alapító Okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szent Imre Kórház

b) Székhelye: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16.

c) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.
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A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

861005 Bentlakásos hospice ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggõ

szakértõi tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

562917 Munkahelyi étkeztetés

562919 Egyéb étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelezõ felkészítõ képzések

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás
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6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 35/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Szent Imre Kórház Alapító Okirat egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szent Imre Kórház

b) Székhelye: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16.

c) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
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e) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

861005 Bentlakásos hospice ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggõ

szakértõi tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

562917 Munkahelyi étkeztetés

562919 Egyéb étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelezõ felkészítõ képzések

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás
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6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását

a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 35/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet
Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Fõvárosi Közgyûlés által – a 1393/2010. (VI. 3.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. június 22.

napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Alapító Okiratának

preambuluma, valamint 1–10-ig terjedõ pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
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155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet

b) Székhelye: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.

c) Telephelyei: 1097 Budapest, Gyáli út 17–19.

1097 Budapest, Óbester utca 5.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 84.

1195 Budapest, Jahn Ferenc u. 62.

1097 Budapest Gyáli út 5–7. hrsz. 38283/5

1097 Budapest, Fehérholló utca 6.

1097 Budapest, Lenkey János utca hrsz. 38283/7

1097 Budapest, Gyáli út 5–7. hrsz. 38283/8

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. Aköltségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861005 Bentlakásos hospice ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 1393/2010. (VI. 3.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. június 22. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet
Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet

b) Székhelye:1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.

c) Telephelyei: 1097 Budapest, Gyáli út 17–19.

1097 Budapest, Óbester utca 5.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 84.

1195 Budapest, Jahn Ferenc u. 62.

1097 Budapest Gyáli út 5–7. hrsz. 38283/5

1097 Budapest, Fehérholló utca 6.
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1097 Budapest, Lenkey János utca hrsz.: 38283/7

1097 Budapest, Gyáli út 5–7. hrsz.: 38283/8

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861005 Bentlakásos hospice ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6 Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
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egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 1393/2010. (VI. 3.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. június 22. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai
Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Fõvárosi Közgyûlés által – a 37/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. március 8.

napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Alapító Okiratának preambuluma,

valamint 1-10-ig terjedõ pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

b) Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3.

c) Telephelyei: 1028 Budapest, Hidegkúti út 19.

1125 Budapest, Kútvölgyi út 16.

1122 Budapest, Határõr utca hrsz 10119/6

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 18.

1122 Budapest, Városmajor utca 33.

1012 Budapest, Lovas út 4/C

4200 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám



1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

1032 Budapest, Tégla u. 10.

1035 Budapest, Szentendrei út 375.

1023 Budapest, Bolyai u. 5–9.

1025 Budapest, Ferenchegyi lépcsõ 1.

1025 Budapest, Baba utca 12.

1025 Budapest, Baba utca 14.

1025 Budapest, Baba utca 16.

1025 Budapest, Ali utca 14.

1013 Budapest, Feszty Árpád utca 2.

1012 Budapest, Logodi utca 3.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

562917 Munkahelyi étkeztetés

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

770000 Kölcsönzés, operatív lízing

351000 Villamosenergia-termelés, -ellátás

352000 Gázellátás

353000 Gõzellátás, légkondicionálás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
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853221 Szakképzés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési

évfolyamokon

854211 Felsõfokú szakképzés

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 37/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

b) Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3.

c) Telephelyei: 1028 Budapest, Hidegkúti út 19.

1125 Budapest, Kútvölgyi út 16.

1122 Budapest, Határõr utca hrsz 10119/6

4202 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám



1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 18.

1122 Budapest, Városmajor utca 33.

1012 Budapest, Lovas út 4/C

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

1032 Budapest, Tégla u. 10.

1035 Budapest, Szentendrei út 375.

1023 Budapest, Bolyai u. 5–9.

1025 Budapest, Ferenchegyi lépcsõ 1.

1025 Budapest, Baba utca 12.

1025 Budapest, Baba utca 14.

1025 Budapest, Baba utca 16.

1025 Budapest, Ali utca 14.

1013 Budapest, Feszty Árpád utca 2

1012 Budapest, Logodi utca 3.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

562917 Munkahelyi étkeztetés

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

770000 Kölcsönzés, operatív lízing

351000 Villamosenergia-termelés, -ellátás

352000 Gázellátás

353000 Gõzellátás, légkondicionálás
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721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

853221 Szakképzés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési

évfolyamokon

854211 Felsõfokú szakképzés

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 37/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Tolna Megyei Közgyûlés által – a 18/2011. (II. 18.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. február

18. napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1-16-ig terjedõ

pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
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„Tolna Megyei Balassa János Kórház Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Tolna Megyei Balassa János Kórház

b) Székhelye: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7.

c) Telephelyei: 7100 Szekszárd, Palánk

7100 Szekszárd, Palánki u. 2.

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 2.

7084 Pincehely, Széchenyi utca 92.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás
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869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

562917 Munkahelyi étkeztetés

813000 Zöldterület-kezelés

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

552001 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás

562916 Üdülõi, tábori étkeztetés

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Tolna Megyei Közgyûlés által – a 18/2011. (II. 18.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. február 18. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Tolna Megyei Balassa János Kórház Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,
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és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Tolna Megyei Balassa János Kórház

b) Székhelye: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7.

c) Telephelyei: 7100 Szekszárd, Palánk

7100 Szekszárd, Palánki u. 2.

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 2.

7084 Pincehely, Széchenyi utca 92.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

562917 Munkahelyi étkeztetés
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813000 Zöldterület-kezelés

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

552001 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás

562916 Üdülõi, tábori étkeztetés

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását

a középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Tolna Megyei Közgyûlés által – a 18/2011. (II. 18.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. február 18. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Fõvárosi Közgyûlés által – a 38/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. március 8.

napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1-10-ig terjedõ pontjai

helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
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„Uzsoki Utcai Kórház Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Uzsoki Utcai Kórház

b) Székhelye: 1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41.

c) Telephelyei: 1146 Budapest, Hungária körút 167–169.

1145 Budapest, Amerikai út 50.

1148 Budapest, Kerepesi út 78/F.

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 47.

1144 Budapest, Örs vezér tér 2. hrsz. 39221/696A/1

1144 Budapest, Örs vezér tér 2. hrsz. 39221/696/A/3

1144 Budapest, Ormánság u. 4/B. IX/235.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862303 Fogorvosi szakellátás
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559099 Egyéb máshová nem sorolható szálláshely szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855935 Szakmai továbbképzések

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 38/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

Az Uzsoki Utcai Kórház Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Uzsoki Utcai Kórház

b) Székhelye: 1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41.

c) Telephelyei: 1146 Budapest, Hungária körút 167–169.

1145 Budapest, Amerikai út 50.

1148 Budapest, Kerepesi út 78/F
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1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 47.

1144 Budapest, Örs vezér tér 2. hrsz. 39221/696A/1

1144 Budapest, Örs vezér tér 2. hrsz. 39221/696A/3

1144 Budapest, Ormánság u. 4/B. IX/235.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

559099 Egyéb máshová nem sorolható szálláshely szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855935 Szakmai továbbképzések

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a
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gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 38/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdõgyógyintézete Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Veszprém Megye Önkormányzat Közgyûlése által – a 69/2011. (IV. 28.) számú határozata alapján – kiadott,

2011. április 28. napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdõgyógyintézete Alapító Okiratának preambuluma, valamint 1-16-ig terjedõ

pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Veszprém Megyei Tüdõgyógyintézet, Farkasgyepû Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Veszprém Megyei Tüdõgyógyintézet, Farkasgyepû

b) Székhelye: 8582 Farkasgyepû 049/2. hrsz.

c) Telephelyei: 8200 Veszprém, Áchim tér 9.

8200 Veszprém, Óvoda u. 2.
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d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshova nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

890441 Rövid tartalmú közfoglalkoztatás

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.
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8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Veszprém Megye Önkormányzat Közgyûlése által – a

69/2011. (IV. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. április 28. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Veszprém Megyei Tüdõgyógyintézet, Farkasgyepû Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Veszprém Megyei Tüdõgyógyintézet, Farkasgyepû

b) Székhelye: 8582 Farkasgyepû 049/2. hrsz.

c) Telephelyei: 8200 Veszprém, Áchim tér 9.

8200 Veszprém, Óvoda u. 2.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:
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Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshova nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

890441 Rövid tartalmú közfoglalkoztatás

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Veszprém Megye Önkormányzat Közgyûlése által – a

69/2011. (IV. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. április 28. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A Fõvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdõ
Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Fõvárosi Közgyûlés által – a 39/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. március 8.

napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Fõvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdõ Alapító Okiratának preambuluma,

valamint 1-10-ig terjedõ pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház

b) Székhelye: 2026 Visegrád, Gizella telep

c) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás
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A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862212 Járó betegek rehabilitációs szakellátása

862231 Foglalkozás egészségügyi alapellátás

869049 Egyéb betegség megelõzés, népegészségügyi ellátás

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

749032 Minõségbiztosítási tevékenység

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

855935 Szakmai továbbképzések

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 39/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,
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és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház

b) Székhelye: 2026 Visegrád, Gizella telep

c) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

d) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

862212 Járó betegek rehabilitációs szakellátása

862231 Foglalkozás egészségügyi alapellátás

869049 Egyéb betegség megelõzés, népegészségügyi ellátás

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

749032 Minõségbiztosítási tevékenység

889943 Munkáltató által nyújtott lakástámogatások

855935 Szakmai továbbképzések

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.
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A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvárosi Közgyûlés által – a 39/2010. (I. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Zala Megyei Kórház Alapító Okirata módosítása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, az intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya

(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel

kapcsolatos alapítói, fenntartói jog és kötelezettség a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva száll. A törvényi

rendelkezésnek megfelelõen a Zala Megyei Közgyûlés által – a 35/2011. (IV. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. április 28.

napján kelt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítom:

A Zala Megyei Önkormányzat Zala Megyei Kórház Alapító Okiratának rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések

lépnek:

„Zala Megyei Kórház Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve: Zala Megyei Kórház

b) Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.

c) Telephelyei:

8900 Zalaegerszeg-Pózva, Külsõkórház út 1.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 46–48.

8749 Zalakaros, Petõfi Sándor út 19.
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d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás

552001 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

960100 Textil, szõrme mosása, tisztítása

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.
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7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a

gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Zala Megyei Közgyûlés által – a 35/2011. (IV. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. április 28. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.”

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

***

A Zala Megyei Kórház Alapító Okirata egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 201/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése,

és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a

alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) Neve:Zala Megyei Kórház

b) Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.

c) Telephelyei: 8900 Zalaegerszeg-Pózva, Külsõkórház út 1.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 46–48.

8749 Zalakaros, Petõfi Sándor út 19.

d) Alapítói jogok gyakorlója:

Nemzeti erõforrás miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

e) A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
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f) A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

A középirányító szerv az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó

fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:

Mûködési engedélyében meghatározott ellátási terület.

3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A költségvetési szerv közfeladata:

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedõen a járó- és fekvõbetegek

diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

5. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

861000 Fekvõbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás

552001 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

960100 Textil, szõrme mosása, tisztítása

6. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elõirányzatának

30%-át.

7. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv fõigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A fõigazgató és

gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a

középirányító szerv készíti elõ és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért felelõs miniszternek. A fõigazgatót és a
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gazdasági igazgatót az egészségügyért felelõs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a

megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv fõigazgatója gyakorolja.

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elõírásai az

irányadóak.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai

a) szabadfoglalkozás keretében,

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) társas vállalkozás tagjaként,

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

e) munkaviszonyban,

f) önkéntes segítõként

foglalkoztathatóak.

9. Záró rendelkezések

a) Jelen Alapító Okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

b) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Zala Megyei Közgyûlés által – a 35/2011. (IV. 28.) számú

határozata alapján – kiadott, 2011. április 28. napján kelt Alapító Okirata hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

VII. RÉSZ
Vegyes közlemények

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetõi és orvosvezetõi állásokra

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet

1106 Budapest, Maglódi út 89–91.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.
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A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok

a jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ sokszorosításához,

továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/BP/BZS/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történõ

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.
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A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/BP/ESZSZK/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Egyesített Szent István és Szent László

Kórház-Rendelõintézet

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi intézményekben történõ

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Heim Pál Gyermekkórház

1089 Budapest, Üllõi út 86.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.
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A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/BP/HP/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Heim Pál Gyermekkórház

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Szent Imre Kórház

1115 Budapest, Tétényi út 12–16.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.
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A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/BP/SZI/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Szent Imre Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

1125 Budapest, Diós árok 1–3.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.
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A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/BP/SZJ/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Szent János Kórház és Észak-budai

Egyesített Kórházak

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Uzsoki Utcai Kórház

1145 Budapest, Uzsoki utca 29–41.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató
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A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/BP/UU/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Uzsoki Utcai Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Nyírõ Gyula Kórház

1135 Budapest, Lehel u. 59.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.
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A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/BP/NYGY/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Nyírõ Gyula Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Károlyi Sándor Kórház

1041 Budapest, Nyár u. 103.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.
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A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

4238 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám

* Vezetõi gyakorlatként vezetõi vagy magasabb vezetõi (közép- vagy felsõvezetõi) gyakorlat egyaránt elfogadható.



– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/BP/KS/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Károlyi Sándor Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet

5000 Szolnok, Tószegi út 21.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.
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A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/KM/HG/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi

Géza Kórház-Rendelõintézet

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Szent Borbála Kórház

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.
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A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/KM/SZB/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Szent Borbála Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Fejér Megyei Szent György Kórház

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.
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A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/KM/SZGY/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Fejér Megyei Szent György Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház

2026 Visegrád, Gizella-telep

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.
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A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/KM/SZKD/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs

Szakkórház

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Vasary Kolos Kórház

2500 Esztergom Petõfi Sándor u. 26–28.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.
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A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/KM/VK/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Vasary Kolos Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.
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A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/KM/FF/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet

6900 Makó, Kórház u. 2.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.
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A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/DAR/DS/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet

és elektronikus úton a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Nonprofit Kft.

7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.
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A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/DDR/ZSV/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Zsigmondy Vilmos Harkányi

Gyógyfürdõkórház Nonprofit Kft.

és elektronikus úton a humanpolitika4@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

9024 Gyõr, Vasvári Pál út 2-4.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.
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A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/NYDR/PA/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.
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A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/NYDR/MK/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Vas Megyei Markusovszky Kórház

Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt

és elektronikus úton a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt

8200 Veszprém, Kórház u. 1.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.
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A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/NYDR/CSF/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc

Kórház Nonprofit Zrt

és elektronikus úton a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Markhot Ferenc Kórház Kft

3300 Eger, Széchenyi út 27–29.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.
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A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó egyéb feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése, továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Munkabér:

A fõigazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot

GYEMSZI/ÉMR/MF/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Markhot Ferenc Kórház Kft

és elektronikus úton a humanpolitika6@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi

intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.) foglaltak szerint

történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet

1205 Budapest, Köves u. 1.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.
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A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/JF/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és

Rendelõintézet

és elektronikusan a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ

1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.
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Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
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– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/PS/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet

és Baleseti Központ

és elektronikusan a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Központi Stomatológiai Intézet

1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/KS/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Központi Stomatológiai Intézet

és elektronikusan a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Szent Rókus Kórház és Intézményei

1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/RK/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Szent Rókus Kórház és Intézményei

és elektronikusan a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Szent Lázár Megyei Kórház

3100 Salgótarján, Füleki út 54–56.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/SZL/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Szent Lázár Megyei Kórház

és elektronikusan a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Pest Megyei Tüdõgyógyintézet

2045 Törökbálint, Munkácsy M.u. 70.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/TT/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Tüdõgyógyintézet Törökbálint

és elektronikusan a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Szakorvosi Rendelõintézet Gyömrõ

2230 Gyömrõ, Szent I. u. 15.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/SZRGY/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Szakorvosi Rendelõintézet Gyömrõ

és elektronikusan a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Szakorvosi Rendelõintézet Szigetszentmiklós

2310 Szigetszentmiklós, Viola u. 1.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.)

címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/SZRSZ/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Szakorvosi Rendelõintézet Szigetszentmiklós

és elektronikusan a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Szakorvosi Rendelõintézet Monor

2199 Monor, Balassa B. u. 1.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/SZRM/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Szakorvosi Rendelõintézet Monor

és elektronikusan a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Szakorvosi Rendelõintézet Nagykáta

2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 46.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/SZRN/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Szakorvosi Rendelõintézet Nagykáta

és elektronikusan a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/DAR/BKOK/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi

Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

és elektronikusan a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Pándy Kálmán Megyei Kórház

5700 Gyula, Semmelweis u. 1.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/DAR/PK/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Pándy Kálmán Megyei Kórház

és elektronikusan a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza

6772 Deszk, Alkotmány u. 36.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/DAR/MBSZ/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Csongrád Megye Mellkasi Betegségek

Szakkórháza

és elektronikusan a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/DAR/BI/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

és elektronikusan a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114, Pf. 32.)

címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/DDR/KM/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

és elektronikusan a humanpolitika4@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Tolna Megyei Balassa János Kórház

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

– valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/DDR/BJ/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Tolna Megyei Balassa János Kórház

és elektronikusan a humanpolitika4@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Veszprém Megyei Tüdõgyógyintézet Farkasgyepû

8582 Farkasgyepû, 049/2 hrsz.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

orvosi szakvizsga megléte,

idegen nyelv ismerete,

válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/NYDR/TF/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Veszprém Megyei Tüdõgyógyintézet

Farkasgyepû

és elektronikusan a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Zala Megyei Kórház

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.

fõigazgatói (intézményvezetõi) munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/NYDR/ZM/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: Zala Megyei Kórház

és elektronikusan a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.

fõigazgatói (intézményvezetõi)

munkakör

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: fõigazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Fõigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként mûködõ intézmény teljes munkaidõben történõ vezetése. Ennek

keretében, jogszabályi elõírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja,

szervezi és ellenõrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenõrzi, hogy az intézmény számra kitûzött feladatok a

jogszabályoknak megfelelõen, határidõre és az intézmény érdekeinek megfelelõen teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mûködésének tervezése, szervezése továbbá:

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mûködésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a

belsõ kontrollrendszer mûködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenõrzése,

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a

gazdasági-mûszaki feladatok területén,

– a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési

Igazgatóságával való együttmûködés,

– a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése és a kötelezõen elõírt szabályzatok, továbbá az intézmény mûködését segítõ

egyéb szabályozások kiadása,

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása

és felügyelete,

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás,

– minõségirányítási rendszer mûködtetése,

– ügyiratkezelés irányítása és ellenõrzése.

Illetmény és juttatások:

A fõigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével

differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettséggel,

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítéssel,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlattal* rendelkezik,

valamint:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthet.

A fõigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
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– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– több típusú kórházban szerzett vezetõi tapasztalat,

– orvosi szakvizsga megléte,

– idegen nyelv ismerete,

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/ÉMR/BAZ/01, valamint a munkakör megnevezését: Fõigazgatói pályázat: BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató

Kórház

és elektronikusan a humanpolitika6@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikusan:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött
vezetõi és egyéb állásokra

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992.

évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a
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megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet

1106 Budapest, Maglódi út 89–91.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

kölltségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
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– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/BZS/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és

Rendelõintézet

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.
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A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ sokszorosításához,

továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.
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A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/ESZSZK/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Egyesített Szent István és Szent

László Kórház-Rendelõintézet

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló

1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Heim Pál Gyermekkórház

1089 Budapest, Üllõi út 86.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

6. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4305



A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/HP/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Heim Pál Gyermekkórház

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***
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A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Szent Imre Kórház

1115 Budapest, Tétényi út 12–16.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
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– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/SZI/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Szent Imre Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

1125 Budapest, Diós árok 1–3.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.
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A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.
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A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/SZJ/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Szent János Kórház és Észak-budai

Egyesített Kórházak

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Uzsoki Utcai Kórház

1145 Budapest, Uzsoki utca 29–41.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
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Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/UU/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Uzsoki Utcai Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.
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Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Nyírõ Gyula Kórház

1135 Budapest, Lehel u. 59.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,
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– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/NYGY/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Nyírõ Gyula Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Károlyi Sándor Kórház

1041 Budapest, Nyár u. 103.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

6. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4313



Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.
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A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/KS/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Károlyi Sándor Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet

5000 Szolnok, Tószegi út 21.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.
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Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI//KM/HG/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
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A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Szent Borbála Kórház

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.
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valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

– A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/SZB/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Szent Borbála Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:
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Fejér Megyei Szent György Kórház

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,
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– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/SZGY/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Fejér Megyei Szent György

Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház

2026 Visegrád, Gizella-telep

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

4320 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám



A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
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Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/SZKD/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Szent Kozma és Damján

Rehabilitációs Szakkórház

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Vasary Kolos Kórház

2500 Esztergom Petõfi Sándor u. 26–28.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
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Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/VK/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Vasary Kolos Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.
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Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.
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A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/FF/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet

6900 Makó, Kórház u. 2.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

6. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4325



Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.
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A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/DAR/DS/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Dr. Diósszilágyi Sámuel

Kórház-Rendelõintézet

és elektronikus úton a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Nonprofit Kft.

7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,
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– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/DDR/ZSV/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Zsigmondy Vilmos Harkányi

Gyógyfürdõkórház Nonprofit Kft.

és elektronikus úton a humanpolitika4@gyemszi.hu e-mail címre

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
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A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

9024 Gyõr, Vasvári Pál út 2–4.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.
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valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/NYDR/PA/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Petz Aladár Megyei Oktató

Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a
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megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt

9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
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– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/NYDR/MK/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Vas Megyei Markusovszky

Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt

és elektronikus úton a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt

8200 Veszprém, Kórház u. 1.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.
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A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.
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A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/NYDR/CSF/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Veszprém Megyei Csolnoky

Ferenc Kórház Nonprofit Zrt

és elektronikus úton a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, 22/B. §-a, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 192/B. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. §-a és a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése alapján:

Markhot Ferenc Kórház Kft

3300 Eger, Széchenyi út 27–29.

gazdasági igazgatói

munkakör

munkaviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter, az egyéb munkáltatói jogok

tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A munkakör betölthetõségének kezdõ napja várhatóan: 2012. július 16.

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, ezen belül többek között:

– a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése.

Munkabér:

A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 192/B. § (2) bekezdésének, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
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Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat.

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 2012. március 30.

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/ÉMR/MF/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Markhot Ferenc Kórház Kft

és elektronikus úton a humanpolitika6@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.
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Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet

1204 Budapest, Köves u. 1.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.
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valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/JF/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és

Rendelõintézet

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***
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A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ

1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,
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– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/PS/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Péterfy Sándor Utcai

Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
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történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Központi Stomatológiai Intézet

1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
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– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/KS/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Központi Stomatológiai Intézet

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Szent Rókus Kórház és Intézményei

1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonsa, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
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– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/BP/RK/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Szent Rókus Kórház és Intézményei

és elektronikus úton a humanpolitika@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Szent Lázár Megyei Kórház

3100 Salgótarján, Füleki út 54–56.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:
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Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/SZL/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Szent Lázár Megyei Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Pest Megyei Tüdõgyógyintézet

2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 70.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,
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– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/TT/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Tüdõgyógyintézet törökbálint

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
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A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Szakorvosi Rendelõintézet Gyömrõ

2229 Gyömrõ, Szent I. u. 15.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:
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– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/SZRGY/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Szakorvosi Rendelõintézet

Gyömrõ

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Szakorvosi Rendelõintézet Szigetszentmiklós

2310 Szigetszentmiklós, Viola u. 1.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

6. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4349



valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/SZRSZ/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Szakorvosi Rendelõintézet

Szigetszentmiklós

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***
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A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Szakorvosi Rendelõintézet Monor

2200 Monor, Balassa B. u. 1.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.
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A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/SZRM/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Szakorvosi Rendelõintézet

Monor

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

4352 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám



Szakorvosi Rendelõintézet Nagykáta

2761 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 46.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
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– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/KM/SZRN/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Szakorvosi Rendelõintézet

Nagykáta

és elektronikus úton a humanpolitika1@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/DAR/BKOK/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Bács-Kiskun Megyei Kórház a

Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

és elektronikus úton a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Pándy Kálmán Megyei Kórház

5700 Gyula, Semmelweis u. 1.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja
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A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.
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A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/DAR/PK/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Pándy Kálmán Megyei Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza

6772 Deszk, Alkotmány u. 36.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:
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– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot
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GYEMSZI/MBSZ/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Csongrád Megye Mellkasi

Betegségek Szakkórháza

és elektronikus úton a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44– 58.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.
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Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/DAR/BI/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Csongrád Megyei Dr. Bugyi István

Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
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A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:
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– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/DDR/KM/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Somogy Megyei Kaposi Mór

Oktató Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika4@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

6. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4363



Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Tolna Megyei Balassa János Kórház

7100 Szekszárd, Béri B.Á.u. 5–7.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
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Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/DDR/BJ/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Tolna Megyei Balassa János Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika4@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***
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A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Veszprém Megyei Tüdõgyógyintézet Farkasgyepû

8582 Farkasgyepû, 049/2 hrsz.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,
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– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/NYDR/TF/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Veszprém Megyei

Tüdõgyógyintézet Farkasgyepû

és elektronikus úton a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
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történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Zala Megyei Kórház

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.

Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,
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– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/NYDR/ZM/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: Zala Megyei Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika5@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.

***

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) pályázatot hirdet a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A-20/B. §-a, és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a

megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben

történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.

gazdasági igazgató

magasabb vezetõi megbízás

közalkalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére.
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Munkáltató: A vezetõi megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erõforrás

miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fõigazgatója.

Munkakör: gazdasági igazgató

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

A vezetõi állás betöltésének várható idõpontja: 2012. július 16. napja

A Gazdasági igazgató feladata: a szervezet mûködésével összefüggõ gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer

stratégiájának kialakítása és mûködtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidõben történõ

munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezetet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

9–10. §-ban rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

– a költségvetési szerv elõirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási

feladatok ellátása,

– az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelõs irányítása,

– az intézmény mûködtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása,

– az intézmény éves költségvetésének és az elõírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a

költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása,

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, elõírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

A gazdasági igazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének

figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése

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

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ezzel

egyenértékû szakképesítés, valamint

– legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetõi gyakorlat,

– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsõfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi)

felsõoktatásban alapképzésben szerezhetõ képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

valamint:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– széleskörû informatikai ismeretek,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– további munkaviszonyt, más vezetõi megbízást – a tudományos, oktatói illetve szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenység

kivételével – csak engedélyezés után létesíthetõ.

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezõk és a döntéshozók részére történõ

sokszorosításához, továbbításához,

– a pályázati feltételként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
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– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3-5 éves gyakorlat,

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történõ megjelenést követõ 45 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az NKI, és a GYEMSZI honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114,

Pf. 32.) címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot

GYEMSZI/ÉMR/BAZ/02, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgatói pályázat: BAZ Megyei Kórház és Egyetemi

Oktató Kórház

és elektronikus úton a humanpolitika6@gyemszi.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet elektronikus úton:

a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhetnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 30.

A pályázati kiírás az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétõl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre

kerülnek

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetõi beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor

kerül meghatározásra.
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás



4374 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám

A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás-
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras-
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi-
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le-
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1500 fo rint áfával) .................................. példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki a dónál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás


