
Ikt. szám: 01-55/2/2020.
 

Jegyzőkönyv
 
 
Készült: 2020. január 28. napján 1630 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén.                
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak: Dr. Fetter Ádám polgármester, Cser András alpolgármester, Dr. Fetter Gábor, Dr. Lehrer Anita, Mátrahegyi Erzsébet, Pándi Gábor, Spanberger Zsolt,
Strack Bernadett alpolgármester, Varga Péter
 
Távollétét jelezte: Kimmelné Sziva Mária, Dr. Lovász Ernő, Dr. Manhertz József Dávid
 
Meghívottak: Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Sürgőséggel kéri napirendre venni a
18/2020. sz. előterjesztést (Művészetek Háza intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt módosítása), melyet a 2. napirendi pontban javasol megtárgyalni.
Szavazásra tette fel a napirendi pont felvételét és a napirendek sorrendjének elfogadását.  
 
No.: 1
A Képviselő-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévő képviselők (9 fő)   9 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta.
 
Napirendi pontok:                                                                                              Előadó
 

        1)       A Szakorvosi Rendelőintézet vezetésével
kapcsolatos személyi ügyek (Et.: 17/2020.)

 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 
        2)       A Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi

Könyvtár, Pilisvörösvár intézményvezetői
feladatainak ellátására kiírt pályázat módosítása (Et.:
18/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 

 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy a rendelőintézet vezetésével kapcsolatos személyi ügyet érintő I. sz. határozati javaslatot zárt
ülésen tárgyalják, mivel a téma személyiségi jogokat sérthet, viszont az előterjesztésbe foglalt II. és III. határozati javalatokat már a nyílt ülés keretén belül fogják
megtárgyalni. Zárt ülést rendelt el.   
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
 

A zárt ülés napirendi pontja:
A Szakorvosi Rendelőintézet vezetésével

 kapcsolatos személyi ügyek (Et.: 17/2020.)
 

Nyílt ülés folytatása  
 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (I. 28.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete
magasabb vezetőjének vezetői megbízásának visszavonásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
23. § (5) bekezdése alapján Dr. Surjánné Dr. Tóth Margit Pilisvörösvár Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete magasabb vezetőjének vezetői megbízását és
minden a vezetői megbízáshoz kapcsolódó, illetve arra tekintettel adott jogot, kedvezményt 2020. 02. 12-i hatállyal visszavonja.
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kjt. 23. § (5) bekezdése alapján a közalkalmazottat tájékoztassa arról, hogy a visszavonásról szóló döntés
kézbesítésétől számított 3 munkanapon belül írásban kérheti a munkáltatótól a vezetői megbízás visszavonásának indokait.
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazottat a jogszabály szerinti kérése esetén tájékoztassa az előterjesztésben található, Képviselő-testület
által elfogadott valós és okszerű szakmai indokokról, amelyek alapján a Képviselő-testület a vezetői megbízás visszavonásával kapcsolatos döntését meghozta.
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízás visszavonásával kapcsolatos intézkedéseket megtegye, tájékoztassa a közalkalmazottat, kérése
esetén adja át neki az indokolást, stb.

 
Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 8 igen és 1 nem szavazatával hozta.        
 
 

1. napirendi pont
A Szakorvosi Rendelőintézet vezetésével kapcsolatos személyi ügyek

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 17/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a II. sz.
határozat elfogadását a következő módosítással, melyet kéri, hogy Aljegyző asszony ismertessen.
 
Gergelyné Csurilla Erika aljegyző: A bizottság a pályázati kiírást az alábbi kiegészítésekkel javasolta elfogadni (II. sz. határozat):     

-        amennyiben a betöltendő munkakörnél az orvos megnevezés szerepel, (1 pont), akkor a pályázati feltételeket egészítsék ki az „orvostudományi” egyetemi
végzettséggel, (10 pont)

-        A vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolásánál az alábbi kiegészítést javasolta a bizottság: a prioritások megjelölésével javaslatot tesz a
szükséges fejlesztésekre, valamint a rövid és hosszú távú működés szakmai tartalmára (8 pont).

A Bizottsági ülésen a polgármester út befogadta a fenti módosító javaslatokat.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal.  
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (I. 28.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete
magasabb vezetői megbízására történő pályázat kiírásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20-23. §-ban biztosított jogkörében eljárva Pilisvörösvár Önkormányzatának Szakorvosi
Rendelőintézete magasabb vezetői megbízására pályázati kiírást jelentet meg a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán, valamint az Egészségügyi Közlönyben, az alábbi pályázati felhívás szerint.
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 20/B. § alapján pályázatot hirdet

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete
rendelőintézet-igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására

 
1. Betöltendő munkakör: orvos
2. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
3. A munkakör betölthetőségének kezdete: előreláthatólag 2020. április 1. (vagy: a pályázatok elbírását követően azonnal)
4. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
5. A munkavégzés helye: Pilisvörösvár Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete, 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 130/A.
6. A munkakörhöz kapcsolódó magasabb vezetői megbízás: rendelőintézet-igazgató
7. A magasabb vezetői megbízás időtartama: öt év határozott idő
8. A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
-       Feladata az intézmény vezetése, felelős annak működéséért és gazdálkodásáért.
-       Gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.
-       Felügyeli az egészségügyi dokumentáció vezetését és szabályszerűségét.
-       Figyelemmel kíséri a betegjogok folyamatos érvényesülését.
-       Kivizsgálja a betegek által bejelentett panaszokat.
-       Folyamatos kapcsolattartás a betegjogi képviselővel.
-       Ellenőrzi a házirend végrehajtását.
-       Felügyeli az intézet higiénés rendjének biztosítását.
-       Folyamatos kapcsolattartás az intézményben dolgozó orvosokkal, egészségügyi dolgozókkal.
-       Az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenőrzése.
-       Az intézmény dolgozói továbbképzésének biztosítása és felügyelete.
-       Az intézmény szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, irányítása.
-       Munkáltatói jogkör gyakorlása.
-       Az intézmény belső ellenőrzésének szervezése.
-       Elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket.
-       Folyamatos kapcsolattartás a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel.
-        
-       Az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek közösségek tevékenységének támogatása.
-       A vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységének folyamatos értékelése.
-       A prioritások megjelölésével javaslatot tesz a szükséges fejlesztésekre, valamint a rövid és hosszú távú működés szakmai tartalmára.

 
9. Illetmény, juttatások: Illetményének és juttatásainak megállapítására a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a gyógyintézetek

vezetőinek és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint vezető megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól
szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók (intézményvezetői pótlék, cafeteria)
 

10. Pályázati feltételek:
10.1  Orvostudományi egyetemi végzettség
10.2  Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés a 13/2002. (III. 28.) Eüm. rendeletben foglaltak szerint,
10.3  Legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
10.4   Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
10.5   A magasabb vezetői beosztás elnyerésének feltétele: magasabb vezetői beosztás ellátásra megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 

11. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
11.1   Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
11.2   Három hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
11.3   Részletes szakmai önéletrajz,
11.4   Az intézmény vezetésére vonatkozó program,
11.5   Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
11.6   Munkáltatói igazolás a vezetői és a szakmai gyakorlatról,
11.7   Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

hozzájárul,
11.8   Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

vállalásáról,
11.9  A pályázó nyilatkozata 3 hónap próbaidő vállalásáról.

12. A pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján (www.kozigallas.gov.hu) való közzétételétől
számított harminc napon belül

13. A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton egy eredeti és egy másolati példányban Dr. Fetter Ádám polgármesternek címezve (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.) A borítékra kérjük ráírni:
„Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete intézményvezetői pályázat”

14. A pályázat elbírálásnak határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül.
15. A pályázat elbírálásnak rendje, módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ban és a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírások szerint.
Az eseti bíráló bizottság javaslata és a személyes meghallgatás után képviselő-testületi döntés.

16. A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:
-        www.kozigallas.gov.hu: előreláthatóan 2020. február hó elején.
-        Egészségügyi Közlönyben: 2020. február hó
-        Pilisvörösvár Város honlapján (www.pilisvorosvar.hu): a képviselő-testületi ülést követő 8 napon belül

17. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető:
Jákliné Komor Szilvia intézményi referensnél a 26-330-233/129. m. telefonszámon
 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester, jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.        
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Elmondta, hogy a Szociális Bizottság ülésén a III. számú határozat vonatkozásában is hangzott el módosító javaslat, mely szerint
nem a Pest Megyei Egészségügyi Szakdolgozói Kamara delegált tagját kellene felkérni, hanem a Magyar Orvosi Kamara delegáltját.
A módosító javaslatot a bizottsági ülésen befogadta, így ennek ismeretében javasolja módosítani a határozatot. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő III. sz.
határozati javaslatot.
 
No.: 3          
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (I. 28.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi
Rendelőintézete magasabb vezetői megbízására történő pályázat lebonyolítását előkészítő bizottság létrehozásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete magasabb vezetői
pályázatának elbírálásának előkészítésére - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében - eseti bizottságot hoz létre.
 
Az eseti bizottság tagjai:

-        a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai,
-        a Magyar Orvosi Kamara delegált tagja,
-        a közalkalmazotti tanács által delegált tag, ennek hiányában a közalkalmazotti képviselő.

 
Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester, jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.        
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
A Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár,

Pilisvörösvár intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat módosítása
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 18/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előző ülésen kiírták az intézményvezetői pályázatot, mivel a vezető megbízása
augusztus 31-vel lejár.
Az intézményvezető mai napon kora délután kezdeményezte a jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését.
A korábbi pályázati kiírásban az szerepelt, hogy az állást szeptember 1-jétől lehet betölteni.
Mivel az intézmény vezetője kérte a jogviszony megszüntetését így az állás betöltésének dátumát módosítani szükséges, ezért a  pályázati kiírásban. Javasolja, hogy az
állás betöltésének idejét a pályázat elbírálását követően azonnalra javítsák.  
Elmondta, hogy az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását a már ismertetett módosítással.    
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az elhangzott módosítással.   
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (I. 28.) Kt. sz. határozata a Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár,
Pilisvörösvár intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatról szóló 2/2020. (I. 23.) Kt. sz. határozat módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20-23. §-ban, illetve a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6-7. §-ban
biztosított jogkörében eljárva a Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár magasabb vezetői megbízására az alábbi, módosított
pályázati kiírást jelenteti meg a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán:
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár

intézményvezetői feladatainak ellátására
 

Pályázati feltételek:
!  felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
!  legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
!  büntetlen előélet,
!  közalkalmazotti jogviszony megléte vagy létesítése,
!  magasabb vezetői feladatok mellett „vezető közművelődési szakember” (azaz művelődésszervezői) feladatok ellátása,
!  a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdése alapján az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési

ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzés elvégzését igazoló okirat,
!  vezetői gyakorlat előnyt jelent,
!  német nyelvtudás előnyt jelent.
 

Az állás betöltésének ideje: a pályázatok elbírálását követően azonnal
 
A magasabb vezetői megbízás ideje: határozott idejű, 5 év
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:

!  az iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,
!  érvényes, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
!  szakmai önéletrajzot,
!  az intézmény működésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő szakmai programot, vezetői elképzeléseket,
!  nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján + vezetői pótlék

 
Pályázat benyújtásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalon történő megjelenést
(várhatóan 2020. február hónap eleje) követő 30. nap.
 
A pályázat benyújtási helye:
Dr. Fetter Ádám polgármester
Pilisvörösvár Város Önkormányzata  
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
 
A borítékra kérjük ráírni: „Művészetek Háza intézményvezetői pályázat – csak a pályázati véleményező bizottság bonthatja fel.”
 
A pályázó a pályázat benyújtása előtt tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről. A személyes adatok kezelője: Pilisvörösvár Város Önkormányzata, illetve a
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adat-kezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk
1.) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A személyes
adatokat megismerő személyek köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő köztiszt-viselők, a pályázatról döntő személyek.
Egyéb tájékoztatás: a pályázó kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését és megtekintheti a részletes adatkezelési
tájékoztatót.  
 
Felvilágosítás kérhető az alábbi telefonszámon: 26-330-233/129. m. (Jákliné Komor Szilvia intézményi referens)
 
A pályázat benyújtásának a határideje: A Közszolgálati Állásportál (www.kozigallas.gov.hu) internetes oldalon történő megjelenéstől számított 30. nap
 
A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidőt követő 60 napon belüli Képviselő-testületi ülés.
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a hatályos jogszabályok alapján hirdesse meg, a pályázati véleményező bizottságot alakítsa meg.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: Jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 8 igen szavazatával hozta (1 fő nem szavazott).        
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévők munkáját és bezárta az ülést 1712-kor.                                               
   
 
 
 

K.m.f.
 
 
                      Dr. Fetter Ádám                                                   Dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                                   jegyző
 
           


