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Tárgy: Javaslat a Dr. Molnár Andorral (Megbízott) 
2013. július 18. napján kötött megbízási 
szerződés Megbízott általi felmondásának 
tudomásul vételére és a Városi Egészségügyi 
Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2012 februárjában 38/2012. (II.23.) sz. határozatával Dr. Molnár Andort öt évre kinevezte a 
Városi Egészségügyi Központ intézményvezetőjévé. 2013-ban a doktor úr azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy közalkalmazotti jogviszonyát – az őt kedvezőtlenül érintő nyugdíjfolyósítási szabályok miatt – 
szüntesse meg. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése együtt járt az intézményvezetői megbízás 
visszavonásával 2013 júliusában. Ezzel egyidejűleg 180/2013. (VII.17.) sz. határozatával a Képviselő-testület 
megbízási szerződéssel (1.sz.melléklet) egészségügyi menedzserként foglalkoztatta tovább a doktor urat 
részmunkaidőben (heti 20 órában). A 2013 júliusa óta eltelt időben négy alkalommal került kiírásra a Városi 
Egészségügyi Központ (a továbbiakban: VEK) intézményvezetői álláspályázat, pályázó egyik pályázati felhívás 
alkalmával sem akadt. 

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
2015. évi módosítása értelmében a költségvetési szervek Szervezeti és Működési Szabályzatának (a 
továbbiakban: SZMSZ) rendelkezéseket kell tartalmaznia az intézményvezetői tisztség betöltetlenségére 
vonatkozó helyettesítési rendről. A VEK ilyen irányú rendelkezése értelmében a mindenkori gazdasági 
ügyintéző helyettesíti az intézményvezetőt, ebben a minőségében a gazdasági ügyintéző a munkáltatói jogokat 
csak az egészségügyi menedzser írásos jóváhagyásával gyakorolhatja. Fenti rendelkezés értelmében az 
intézmény vezetője – az intézményvezetői tisztség betöltetlenségére tekintettel – Bedzsó Anita, akinek 
intézményvezetőként törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésére 2017. április 27-ei hatállyal sor került. 

Az intézményvezetői állás betöltésére a Képviselő-testület ismételten pályázat kiírásáról döntött 2020. márciusi 
ülésén. A pályázati felhívás a Kormányzati Állásportálon 2020. április 15. napján-, míg az Egészségügyi 
Közlönyben 2020. április 20. napján jelenik meg. Pályázatok benyújtására 2020. május 14. napjáig van 
lehetőség. A 2020. március 26-i ülést követően, április 2. napján Dr. Molnár Andor levélben (2.sz.melléklet), 
illetve személyesen is jelezte Polgármester úr felé, hogy a megbízási szerződését 1 hónapos felmondási idővel 
meg kívánja szüntetni. Indokai között egészségi állapotának megromlása, illetve a koronavírus-járvány által 
támasztott feladatok drasztikus megnövekedése szerepel, melyet megromlott egészségére tekintettel felvállalni 
már nem tud. 

Ahogyan fentebb már utaltunk rá, jogilag a VEK-nek van intézményvezetője, aki a törzskönyvi nyilvántartásban 
bejegyzett, illetve az intézményvezetői pályázatról is döntött a Képviselő-testület az előző hónapban, ezekkel 
kapcsolatban a Képviselő-testületnek teendője jelenleg nincsen. 

Ahogyan fentiekben utaltunk már rá a VEK SZMSZ-ének IV. fejezet (Az intézmény dolgozóinak feladata és 
hatásköre) 1. pont (Az intézmény vezetése és a vezető feladata és hatásköre) 1.1.3. alpontja (Az intézményvezető 
helyettesítése) tartalmazza az intézményvezető helyettesítésére vonatkozó azon rendelkezést, mely értelmében a 
gazdasági ügyintéző a munkáltatói jogokat csak az egészségügyi menedzser írásos jóváhagyásával 
gyakorolhatja. Ezen rendelkezés módosítása Molnár doktor felmondásával mindenképpen szükséges. Az 1.1.3. 
alpont rendelkezésének utolsó – pirossal szedett – mondatát törölni szükséges. 

„Az intézmény vezetőjét – annak távolléte, akadályoztatása, illetve az intézményvezetői tisztség betöltetlensége 
esetén – a mindenkori gazdasági ügyintéző helyettesíti. Munkáltatói jogkörben csak az egészségügyi menedzser 
írásos jóváhagyásával járhat el.” 

Az SZMSZ VI. fejezet (Az intézmény gazdálkodásának rendje) 1. pont (Az intézmény gazdálkodásának rendje) 
1.4. alpontjának (A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendje (kötelezettségvállalás, 
utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítésigazolás)) átdolgozása is szükséges a 
kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és szakmai teljesítésigazolás rendjéről 
szóló utasítás időközbeni változása miatt. 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36-38. §-ban és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 52-60. §-ban foglaltakra tekintettel a 
kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és szakmai ellenjegyzés rendjét a Városi 
Egészségügyi Központ vonatkozásában Gyál Város Önkormányzata Polgármesterének és Jegyzőjének 2012. 
február 27-én kelt és 2012. március 1-től a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, 



érvényesítés és szakmai ellenjegyzés rendjéről szóló mindenkor hatályos 1/2012 sz. együttes utasítása alapján 
végzi szabályozza.” 

A fentieknek megfelelően módosított SZMSZ tervezete az előterjesztés 3. sz. mellékleteként olvasható. 

Kérem, hogy szíveskedjenek a fentieket megvitatni, és a határozati javaslatot támogatni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Dr. Molnár Andorral 2013. július 18. napján kötött megbízási szerződés Megbízott általi felmondását 
2020. április 30-cal tudomásul veszi, 

2. hálás köszönetét fejezi ki Dr. Molnár Andornak közel 10 éves áldozatos, lelkiismeretes munkájáért, 
melyet a város egészségügyi alapellátásában végzett, 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetői pályázati felhívásra 
beérkezett pályázatokat minél előbb elbírálásra terjessze a Képviselő-testület elé, 

4. jóváhagyja 2020. május 1. napjával a Városi Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának – az előterjesztés 3.sz. melléklete szerinti – módosított változatát, mellyel egyidejűleg 
hatályát veszti a Városi Egészségügyi Központ 71/2017. (IV.27.) sz. SZEB határozattal jóváhagyott 
Szervezeti és Működési Szabályzata, 

5. felhatalmazza a Polgármestert egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
 
Gyál, 2020. április 8. 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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