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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

282/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 

igazgatói megbízás meghosszabbításáról 
 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-

2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án 

hatályba lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította 

a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint "Veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 

feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti."; 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet (a 

továbbiakban: Intézmény) egészségügyi szolgáltatónak minősül, Varga Márta igazgató 

(a továbbiakban: Igazgató) esetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 19. § a) pontjában foglalt munkáltatói jogokat Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, a 19. § b) pontjában foglalt egyéb 

munkáltatói jogokat Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.  

e) az Intézmény Igazgatójának közalkalmazotti jogviszonya az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.), annak végrehajtási 

rendeletei alapján a 98/2021. (II. 19.) kgy. határozatban foglalt munkáltatói ajánlat 

elfogadásával 2021. március 1. napjától egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakult. 

A 22/37-3/2021. számon megkötött egészségügyi szolgálati munkaszerződés (a 

továbbiakban: Munkaszerződés) 5. pontjában foglaltak szerint az Igazgató magasabb 

vezetői megbízása 2021. április 30-ig szól. Az igazgatói megbízással kapcsolatosan 

pályázati kötelezettség nincs.  
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f) a d)-e) pontokban foglaltak alapján – figyelemmel az egészségügyi rendszer 

átalakításának folyamatára is - javasolt a 2. pontban megjelölt döntés meghozatala.  

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – Varga Márta igazgató igazgatói 

(magasabb vezetői) megbízását 2022. december 31. napjáig meghosszabbítom.  

 

 

3.  

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs 

Főosztály bevonásával a döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

  Pápai Erzsébet főosztályvezető 

 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


