
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Lenti  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  pályázatot  ír  ki  a  Dr.  Hetés  Ferenc 
Szakorvosi  Rendelőintézet  intézményvezetői-igazgatói  magasabb  vezetői  megbízásának 
betöltésére megbízott vezetőként az alábbi tartalommal:

1)  A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete

2)  A munkavégzés helye: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
      8960 Lenti, Kossuth út 10.

3)  A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására 
megbízást  az  kaphat,  aki  a  munkáltatóval  közalkalmazotti  jogviszonyban  áll  vagy  a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

 A  betöltendő  magasabb  vezetői  megbízás  megnevezése:  Intézményvezető-igazgató 
(megbízott vezető)
 A betöltendő munkakör megjelölése: szakorvos.

4)  A pályázat benyújtásának feltételei:
a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,
b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés, valamint
c) legalább ötéves vezetői gyakorlat,
d) büntetlen előélet.

5)  A magasabb vezetői megbízás határozatlan időre szól.

6)  A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2010. november 1.

7)  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.
− Az intézet által nyújtott szolgáltatások ellenőrzése.
− Az intézet 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.

8)  Juttatások:
Illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján.
Egyéb juttatások jogszabály alapján.

9)  A pályázathoz csatolni kell:
− az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,
− részletes szakmai önéletrajzot,
− az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
− három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
− a legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást,
− a  pályázó  nyilatkozatát,  amelyben  a  pályázati  anyagában  foglalt  személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
továbbá,  hogy  a  pályázati  elbírálásában  résztvevők  a  pályázati  anyagot 
megismerhetik és abba betekinthetnek,

− nyilatkozatot  az  egyes  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségről  szóló  2007.  évi 
CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

10)  A pályázati felhívás KSZK honlapján való közzétételének időpontja: 2010. július 1.

11)  A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 31. 

12)  A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-
testületi ülés.

A pályázatot Lenti Város Polgármesteri Hivatala címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) 
kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a titkársági csoportvezetőnél lehet 
személyesen, vagy a 92/553-924 telefonszámon.


