
Pályázati felhívás 
 
a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás pályázatot hirdet 
 
a Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői, valamint a 
Sümegi Járóbeteg Szakellátó Központ igazgatói (intézményvezetői) tisztségének 
betöltésére. 
 
Munkakör: ügyvezető igazgató (intézményvezető) 
 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 
2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszony, magasabb vezetői megbízással. 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
Veszprém megye, 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia utca 6. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 
Az intézmény teljes munkaidőben történő vezetése. Ennek keretében a jogszabályi előírások 
megtartásával és az intézmény alapító okiratában, valamint szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és ellenőrzi a 
vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az intézmény számára kitűzött 
feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény érdekeinek megfelelően 
teljesüljenek. 
 
Felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért. Képviseli az intézményt külső szervek 
előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi 
területét, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.  
Gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban a 
vezető részére előírt feladatokat, elkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
a házirendet, a szakmai programokat, a dolgozók munkaköri leírását, képzési, továbbképzési 
tervét, munkatervet, valamint a kötelezően előírt szabályzatokat. 
Kapcsolatot tart a fenntartóval, gondoskodik a pontos adatszolgáltatásról. Kapcsolatot tart 
fenn a társintézményekkel, helyi, területi, országos szakmai szervezetekkel. Folyamatosan 
értékeli az intézmény tevékenységét, munkáját. 
 
Illetmény:  
A magasabb vezetői illetmény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 
törvény 8. § (3) bekezdése alapján kerül meghatározásra. 
 
Pályázati feltételek: 
 
Az 13/2022. (III. 28.) EüM rendelet alapján:  
 

- (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, 



- mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzseri szakképesítés, 
- legalább ötéves vezetői gyakorlat, 

 
továbbá 

- büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség 
- egészségügyi alkalmasság 
- nem áll kamarai kizárás, etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 
- szakmai önéletrajz, 
- motivációs levél, 
- végzettséget igazoló dokumentumok, képesítési előírások másolata, 
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló postai 

feladóvevény, 
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
- a legalább ötéves vezetői gyakorlat igazolása.   

 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör 2022. november 4. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 24. 12.00 óra 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár László elnök nyújt a 06/30-630-
0497-es telefonszámon. 
 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
 
Postai úton a pályázatnak a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás címére történő 
megküldésével (8330 Sümeg, Béke tér 7.).  
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázó nevét, címét, valamint a munkakör megnevezését: 
ügyvezető, intézményvezető. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatot a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa bírálja el. 
 A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulást alkotó önkormányzatok honlapjai, 
OKFŐ honlapja  
 
 


