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Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 293/2008. (XI. 20) és a 294/2008. (XI.20.) számú
önkormányzati határozatában előírta a Tormay Károly Egészségügyi Központ
intézményvezetői állásának meghirdetését a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Képzési Központ honlapján, valamint az Egészségügyi
Közlönyben.

A pályázati felhívás közzétételének dátuma 2008. december 17-e, a pályázat
benyújtásának határideje 2009. január 17-e volt.

A pályázati felhívásra, a meghatározott időn belül dr. Szabadfalvi András, az
intézmény jelenlegi vezetője nyújtotta be pályázatát. A benyújtott pályázat a
törvényi előírásoknak megfelel.

A Pályázatot Elbíráló Bizottság elnöke 2009. március 18-ára összehívta a
bizottságot azzal a céllal, hogy meghallgassa a pályázót és kialakítsa javaslatát.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdés b) és c) pontja alapján meghívást kapott a bizottsági ülésre a Tormay
Károly Egészségügyi Központ Közalkalmazotti Tanács képviselője valamint a
Kistérségi Orvosi Egyesület Elnöke.

Dr. Szabadfalvi András pályázó lehetőséget kapott  pályázatának kiegészítésére,
a feltett kérdések megválaszolására és kifejtésére is módja volt.

A bizottság a személyes beszélgetést követően elemezte a pályázó szakmai,
elméleti felkészültségét.

Megerősítette, hogy a pályázatban vázolt szakmai program középpontjában a
városban és a régióban élő emberek járóbetegként történő szakorvosi ellátása áll.

A pályázat kiindulási alapját a reális helyzetelemzés szolgáltatja, amelynek fő
elemei: a lakosság rossz egészségügyi állapota, a nehéz helyzetben lévő
gazdaság, az egészségügyi rendszer finanszírozási problémái.

Hangsúlyosan szerepel dr. Szabadfalvi András szakmai programjában a
prevenció, a gyermekek és az ifjúság, valamint az időskorúak korszerű
egészségügyi ellátása.
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A pályázat kiemelt szerepet szán az Egészségügyi Központ és az alapellátásban
dolgozó háziorvosok közötti hatékony együttműködés továbbfejlesztésének.
Ezt a pályázó elsősorban a modern elektronikus adatátvitel útján látja
megvalósíthatónak. Ezért szakmai programjában és fejlesztési koncepciójában
fontos célkitűzés a kistérség egészségügyi informatikai rendszerének, valamint a
Tormay Károly Egészségügyi Központ informatikai rendszerének hálózati alapú
fejlesztése.

Mindezt és a további fejlesztéseket dr. Szabadfalvi András aktív pályázati
tevékenységgel elnyert külső anyagi források felhasználásával kívánja
megvalósítani.

A bizottság egyhangúlag javasolja, hogy a benyújtott pályázata, a szóbeli
meghallgatás tapasztalata, eddigi színvonalas vezetői tevékenysége alapján  a
Képviselő-testület bízza meg dr. Szabadfalvi András főorvos urat a Tormay
Károly Egészségügyi Központ igazgatói feladatainak ellátásával.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a bizottság javaslatát áttekintve, hozza
meg döntését.

G ö d ö l l ő, 2009. március 19.

   Guba Lajos
        elnök

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
szervezési vezető-tanácsos
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H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10 §.
(1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében

2009. április 1-től  2014. március 31-ig
megbízza

Dr. Szabadfalvi András urat
a

Tormay Károly Egészségügyi Központ
igazgatójának.

Illetményét 361.000 Ft-ban, vezetői pótlékát 50.000 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2009. április 1.
Felelős:  Dr. Gémesi György polgármester

Dr. Gémesi György
                                                                                     polgármester
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