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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ALPOLGÁRMESTERE 

____________________________________ 
Ügyszám: 20.569-31/2015. 
Ügyintéző: Dr. Veress Nikoletta 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2015. november 25-én tartandó ülésére 
 
 
Tárgy:  Döntés az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményvezetői 

feladatainak ellátásáról  
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (továbbiakban: ESZII) 
intézményvezetőjének/magasabb vezetőjének megbízása 2015. december 31. napján lejár. A 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) 
bekezdése értelmében a beosztás ellátására pályázatot kell kiírni, amelyről Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése a 164/2015. (VI.25.) határozatában (továbbiakban: közgyűlési 
határozat) döntött. 
 
A pályázati kiírás 2015. szeptember 14. napján jelent meg a www.kecskemet.hu, valamint a 
www.kozigallas.hu internetes oldalon, valamint megjelentetésre került az Egészségügyi Közlöny 
2015. évi 15. lapszámában 2015. szeptember 16. napján. A pályázat benyújtásának határideje 2015. 
október 14. napja volt, amely határidőn belül három pályázó  
 

- Dr. Gaszner András Ferenc 
- Dr. Kellermann Péter és 
- Dr. Móczár Csaba nyújtott be pályázatot. 

 
A pályázati eljárást a Kjt., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szoc. Korm. rend.), valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eü. Korm. rend.) 
alapján folytattuk le. 
 
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója 
által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel 
rendelkező bizottság hallgatja meg, és a beérkezett pályázatokat véleményezi. A Szoc. Korm. rend. 
1/A. § (10) bekezdése értelmében a bizottság tagjai között kell lennie a pályázat előkészítőjének 
vagy képviselőjének, és magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai-érdekképviseleti szövetség 
képviselőjének, az Eü. Korm. rend. 4. § (1) bekezdése szerint pedig a bizottság tagja között kell 
lenni a megbízási, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt személynek, a 
Közalkalmazotti Tanács tagjának, és a szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai 
kamara képviselőjének. Figyelembe véve, hogy az ESZII egészségügyi és szociális feladatkörrel is 
rendelkező intézmény, mindkét jogszabályi előírásnak meg kellett felelni, így a pályázatokat öt tagú 
bizottság véleményezte. 
 

http://www.kecskemet.hu/
http://www.kozigallas.hu/
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A pályázati anyagok áttekintése során megállapítást nyert, hogy a pályázók valamennyien 
megfelelnek a magasabb vezetői beosztás ellátásának jogszabály által előírt, illetve a pályázati 
felhívásban szereplő feltételeinek.  
 
A Szoc. Korm. rend. 1/A. § (12) bekezdés értelmében a pályázatokat a jogszabályi előírások alapján 
létrehozott bizottság véleményével együtt az elbírálásra jogosult szerv elé kell terjeszteni. A 
pályázati anyagok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 36.§ 
(12) bekezdése alapján a frakcióvezetők és az érintett bizottság tagjai részére másolatban átadásra 
kerültek, a benyújtott pályázatok eredeti példányai a nagy terjedelemre való tekintettel a 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda Társadalompolitikai Osztályán tekinthetők meg. 
 
A bizottság írásba foglalta szakmai-szakértői véleményét, amely jelen előterjesztés mellékletét 
képezi.  
 
Egyik pályázó sem kérte pályázati anyagának zárt ülésen történő tárgyalását. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt vélemény figyelembevételével az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalni és az intézmény-vezető személyéről döntését meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kecskemét, 2015. november 2. 

         
 
 
 

         Mák Kornél 
                                       alpolgármester 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
                    KÖZGYŰLÉSE 
___________________________________ 

 
 
 

KIVONAT 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. november 25-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……/2015. (XI.25.) határozata 
Döntés az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményvezetői feladatainak 
ellátásáról  
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 20.569-
31/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

A változat 
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi és Szociális Intézmények 
Igazgatósága igazgatói/ magasabb vezetői beosztásának ellátásával Dr. Kellermann Pétert 
bízza meg 2016. január 1-jétől 2017. december 31-ig terjedő időtartamra. 
 

2. Alapilletményét 262.345,-Ft/hó összegben, további szakképesítésért járó 
illetménynövekedését 7%-ban (18.364,-Ft/hó összegben), magasabb vezetői pótlékát 300 %-
ban (60.000,-Ft/hó összegben) határozza meg.  

 
3. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a magasabb vezetői 

beosztás ellátására vonatkozó megbízás aláírására. 
 
 

B változat 
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi és Szociális Intézmények 
Igazgatósága igazgatói/ magasabb vezetői beosztásának ellátásával Dr. Gaszner András 
Ferencet bízza meg 2016. január 1-jétől 2017. december 31-ig terjedő időtartamra. 
 

2. Alapilletményét 233.945,-Ft/hó összegben, további szakképesítésért járó 
illetménynövekedését 10%-ban (23.395,-Ft/hó összegben), magasabb vezetői pótlékát 300 
%-ban (60.000,-Ft/hó összegben) határozza meg.  

 
3. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a magasabb vezetői 

beosztás ellátására vonatkozó megbízás aláírására. 
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C változat 
 
1. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága igazgatói/ magasabb vezetői beosztásának ellátásával Dr. Móczár Csabát 
bízza meg 2016. január 1-jétől 2017. december 31-ig terjedő időtartamra. 
 

2. Alapilletményét 208.385,-Ft/hó összegben, további szakképesítésért járó 
illetménynövekedését 10%-ban (20.839,-Ft/hó összegben), magasabb vezetői pótlékát 300 
%-ban (60.000,-Ft/hó összegben) határozza meg.  

 
3. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a magasabb vezetői 

beosztás ellátására vonatkozó megbízás aláírására. 
 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


