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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2011. (VI. 26.) számú 
határozatával pályázatot írt ki a Margit Kórház Pásztó intézményvezetői 
megbízására. 
Az igazgatói munkakör pályázati felhívása megjelent az Egészségügyi 
Közlönyben, Pásztó Város honlapján, valamint a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
honlapján.  
A pályázati kiírásban meghatározott határidőre (2011. augusztus 10.) egy 
pályázó, Dr. Boczek Tibor nyújtott be pályázatot, mely megfelel a kiírásban 
szereplő feltételeknek. A pályázatot az előterjesztés mellékleteként csatoljuk. 
A képviselő- testületi döntést megelőzően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi  intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §- ában 
meghatározottak szerint bizottság véleményezi a beérkezett pályázatokat.  
A fenti jogszabály értelmében osztályvezető főorvos megbízására irányuló 
pályázat véleményezése esetén – amelyet kapcsolt munkakörként írtunk ki az 
intézményvezetői pályázati felhívásban – az illetékes szakmai kollégium 
véleményét is be kell szerezni. Megkeresésünkre eddig nem jött válasz. 
A bizottság a vezetői pályázat ismeretében, a pályázó meghallgatása után 
alakítja ki véleményét, melyről szóló dokumentum a képviselő-testületi ülésen 
kerül kiosztásra. 
 
 
Határozati javaslat 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
Margit Kórház Pásztó igazgatói megbízására benyújtott pályázatot és a szakmai 
bizottság véleményét.  
 
1.) A Képviselő-testület Dr. Boczek Tibort megbízza 2011. október 1-i hatállyal 

2016. szeptember 30-ig a Margit Kórház Pásztó intézményvezetői 
munkakörének ellátásával.  

 
2.) A Képviselő-testület az igazgató havi illetményét a jelenlegi kinevezésében 

foglaltak alapján, az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

 
 
 
 
 
 



Kjt. 66. § (1) bekezdése szerint garantált illetmény:  187.085 Ft 

     Krónikus osztályvezető főorvos:  120.000 Ft 

A garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen  
alapuló – illetmény(rész):  275.200 Ft 

 További szakképesítés, szakképzettség  
elismerésével összefüggő illetménynövekedés 
Kjt. 66. § (2) – (3) bekezdés alapján:    13.096 Ft 

Illetménypótlékok:  
magasabb vezetői pótlék:    50.000 Ft 

 Helyettesítés:  
sebészeti szakrendelés:    22.000 Ft 
gasztroenterológiai szakrendelés:    44.000 Ft 

Járandóságok mindösszesen:  711.400 Ft. 

 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Pásztó, 2011. szeptember 1. 
 
          Sisák Imre 
                polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes!  
 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző       


