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Készült: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 16/2016.(IX.21.)
határozatával létrehozott pályázatokat véleményező eseti bizottságnak, a Füzesgyarmati
Polgármesteri Hivatalban 2017. január 12-én 15.00 órakor megtartott ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Barta Krisztina háziorvos a bizottság tagja
. Lakatos Zsuzsanna a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Békés

Megyei Szervezete Vezetője, a bizottság tagja
• Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, tanácsnok a fenntartó

képviseletében, a bizottság tagja
• Gálné Kecskeméti Ilona Berettyóújfalu, Kádár Vitéz u. 16 sz. alatti lakos,

pályázó
o Dr. Blága János jegyző
o Fehér László aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Tár2y: Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató intézményvezető
(magasabb vezető) munkakör betöltésére pályázatot benyújtó pályázó, Gálné
Kecskeméti Ilona meghallgatása, és a benyújtott pályázatának véleményezése

Dr. Biága János jegyző:
Köszöntöm a bizottsági ülésen megjelenteket.
Táj ékoztatom Önöket, hogy Füzesgyarmat Város Onkormányzat Képviselő-testülete, a
129/2016. (X.27.) határozatával a fenntartásában létrejövő Füzesgyarmati
Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató intézményének intézményvezető (magasabb
vezető) munkakör betöltésére ismételten pályázatot Írt ki. A pályázat a közigazgatási
állásportálon, a hivatalos Egészségügyi Közlönyben, valamint a helyi önkormányzati
honlapon került meghirdetésre.
A pályázat benyújtási határideje 2016. december 27. napja volt, mely határidőig egy
pályázat érkezett be, Gálné Kecskeméti Ilona Berettyóújfalu, Kádár Vitéz u. 16 sz.
alatti lakos pályázata.
A pályázati kiírást és a pályázati anyagot a bizottság rendelkezésére bocsájtottuk, azt
áttekinthették.

A pályázati képesítési feltételeket, a gyógyintézetek vezetójének és vezető-helyetteseinek
képesítési követelménye iró’l, valamint a vezetó’i megbízás betöltése érdekében kiírt
pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
(továbbiakban: EüM rendelet) szabályozza, az alábbiak szerint:

„]. ~‘ (1) Egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet (a továbbiakban:
gyógyintézet) vezetésével olyan személy bízható meg, aki

a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettséggel,
b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel, valamint
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c) legalább Ötéves vezetői gyakorlattal rendelkezik.

A pályázó nem rendelkezik az EÜM rendelet 1 .~ (1) bekezdés a) pontjában megjelölt
egyetemi szintű végzettséggel, de az BÜM rendelet 1. ~ (2) bekezdés első fordulata
lehetőséget biztosít a fenntartó részére, hogy a képesítési feltétel aló felmentést adjon.

A pályázó egészségügyi főiskolai és egyéb egészségügyi felsőfokú szakképzettségeire
és az egészségügyben szerzett szakmai, és vezetői gyakorlatára figyelemmel, javasolni
fogjuk a Képviselő-testületnek, hogy adjon felmentést a fenti iskolai végzettség feltétel
alól.

A pályázó nem rendelkezik a b) pontban megjelölt szakképesítéssel, de - tekintettel arra,
hogy az BÜM rendelet 7/C ~- a úgy rendelkezik, hogy az 1 .~. (1) bekezdés b) pontja
szerinti követelmény teljesítése alól mentesül az a személy, aki 2013. szeptember l-e
előtt egészségügyi szakmenedzseri képesítést szerzett - elfogadható a pályázó 2010.
június 15-én megszerzett egészségügyi szakmenedzseri képesítése.

A bizottsági ülésre meghívtuk a pályázót, aki megjelent, így meghallgatásának akadálya
nincs.
Kérem a bizottságot, hogy a Gálné Kecskeméti Ilona által benyújtott pályázati anyag
ismeretében és a pályázó meghallgatását követően alakítsa ki véleményét, melyet
jegyzőkönyvbe foglalunk és a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésén a testület elé
terj esztünk.

A Bizottsági tagok kérdéseket intéztek a pályázóhoz. A kérdésekre a pályázó
megválaszolt.

A bizottság tagjai a pályázati kiírás, a pályázó által benyújtott pályázat ismeretében, a
pályázó meghallgatását követően alakították ki a bizottság, összegző véleményét.

Osszegző vélemény:

Gálné Kecskeméti Ilona pályázata, és a pályázathoz becsatolt mellékletek alapján
megfelel a pályázati kiírásnak azzal a feltétellel, hogy a Fenntartó Füzesgyarmat Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati kiírásban megjelölt Egyetem,
orvostudományi, vagy egyéb egyetemi szintű végzettség feltétel alól - élve az az BüM
rendelet 1 .~ (2) bekezdés első fordulata adta lehetőséggel — megadja a felmentést.
A bizottság javasolja a felmentés megadását.

A pályázó, meghallgatása során a bizottsági tagok által feltett kérdésekre kielégítő,
szakszerű válaszokat adott.

Mindezek alapján a bizottság Gálné Kecskeméti Ilona pályázót alkalmasnak tartja arra,
hogy részére Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízást adjon
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a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató intézményének
intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.

Füzesgyarmat, 2017. január 12.

ÍC~O E~kJ~.~
Kovácsné Czegledi Mária Tünde.. Barta Krisztina

Lakatos Zsuzsanna
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