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Meghívó szerinti napirendi pont: Elfo gadott napirendi pont :

: Javaslat tésĺ feltétel alólĺ felmentésľe

A képviselő-testĹilet ülésének időpontj a: 20II.július 2 1.
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester
Az előteľjesztés előkészítője: dr. Miron Angéla egészségügý refeľens
A llatáľozat elfo gadásálroz cgyszeľiĺ szótöbbség szfü séges
Az eLőterj es zté st el őzetesen a Humánszo 1 gáltatási B izotts ág tźr gy alta
Melléklet:2 db

Tisztelt Képviselő - testĺilet!

A Képviselő-testĹilet a I83l20|1.(rV.21.) sz, határozatźnak 1. pontjában úgy đöntött, hogy
20II. junius 0|. napjátőL 20t6. május 31. napjáig a Józsefuaľosi Egészsésusyt Szolgáĺát
intézményvezetéséve| Dr. Koroknai Andrást bizzameg,melynek kcivetkeztéběn *ĺr'ťĺe,meoy
orvo si gaz g atői áIIźĺsa m e gszűnt'

A Józsefuaľosi Egészségtigyi Szolgálat főigazgatőja a munkaköľ betöltéséľe a
köza|kalmazottak jogállásaľól sző|ő 1992. évi XXXII. törvény 20lB.$ (5) bek. b) pontja
a|apjtn - mely szerint: a magasabb vezető és a vezető beosztás ellótósa pályázat kiírása nétktil
is betolthető, ha a kozalknlmazott ąZ erre vonatkozó megbízást megelőzően legalóbb I éve
közalknlmazotti jogviszonyban áll a munkáltątóval _ Dľ. Bakó Erika orvosigazgátó helyettest
javasolja és kéľelmezi az egészségugyl (szak) menedzseri képesítési feltétel átoti ĺelmenteset.

Dr. Bakó Eľika 2000. szeptember 26. napjtńól áll koza|ka|mazotti jogviszoĺyban az
iĺtézménrryel.2004. szeptember 01. napjától a nőgyógyászati szakrenđelés vezetó főorvosa.
2007. dęcember 01. napjától 2008. februar 29. napjźig az intézmény megbizott főigazgatőja,
201 I . j anuaĺ 0 1 . napj ától orvosigazgató-helyettesi feladatokat lát el.
Feladatait lelkiismeretesen, az e|vźrásoknak megfelelően teljesíti. (1. sz. melléklet)

Az orvosigazgatőí kinevezés képesítési követelményeit, valamint a képesítési fettételek alóli
felmentés szabtiyaít a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
kĺivetelményeiľől, valamint a vezetoí megbízás betöltése érdekében k\írt pá|ytaat részletes
eljárási szabäIyaitó| sző|ő I3l2002. (III.28.) EiiM ľendelet 2.$ (1) bekezdéśe szabályozza az
alábbiak szerint:
A gyógyintézet orvosvezetőjévé aznevezhető ki, aki

- orvostudomaný egyetemi végzettséggel, szakorvosi képesítéssel, legatább 5 év
gyakorló orvosi tevékenységgel,

- egészsésugyl (szak)menedzseri képesítésse| vagy egészségiigý menedzsment
sza7<lrtnyu továbbképzési szakon szerzętt képesítésse| vagyjogi szakokleveles orvos
sza|<lrányutovábbképzésiszakonszerzettképesítéssel,valamint

- |ega|ább 3 éves vezetoí gyakor|attalrendelkezik.

Dr. Bakó Erika végzettségét ígazo|ő, csatolt iratok:
1983' Semmelweis orvostudomaný Egyetem által kiállított 50/1983. szźlmú, orvosi egyetemi
diploma
1987. országos Szakképesítési Bizottság és oľvostovábbképző Intézet á|talkiáI|ított 44l|987.
szttmu szülészet-nőgyőgyászat szakgizsga és szakképesítés.(2. sz. melléklet)
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A hivatkozott 13/2002. (III.28.) EiiM rendelet 2.$ (2) bekezdése szerint az egészsé.gugyr
(szak)menedzseń képesítés va1y egészségĹigý menedzsment szakiraný továbbképzesi
szakon szetzett képesítés vagy jogi szakokleveles oľvos sza7<lrányí továbbkć:pzési szakon
szetzett képesítés a|ő1, azintézetivezetőjavaslata a|apjźna fenntaľtó adhat.
A 4.$ szerint felmentés abban az esetben adható, lra.á ielcilt a képzésben mźr részt vesz, vagy
vá||aIja a képesítés _ kinevezés (megbízźĺs) ađásćúő| sztmított _ 5 éven belül töftéňő
megszeruését.

Az illetmény fedezete az íntézmény kciltségvetésében biztosított.

Minđezeka|ap jtnkéremaza|thbihatźĺrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

felmentést aď az egészségĹigý (szak)menedzseľi képesítés vagy egészségusyl menedzsment
sza|<lĺtnyű továbbképzési szakon szerzettképesítés vagy jogr szakokleveles orvos szakiranyri
továbbképzési szakon szetzett képesítési feltétel a|ő| az oľvosigazgatói állás betöltésére
javasolt Dr. Bakó Erika részére azza|, hogy a jelcĺlt vállalja a képesítés _ kinevezés(megbízás)
adásától számitott- 5 éven belül történő megszerzését.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: azonna|

Budapest, 2011.július 1 1.

RJłrń
polgármester

T<irvényességi szempontból ellen łlrizte
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Tisztelt Polgáľmestet Úr!

2011. iúnius 01.-én Dr. I(oĺoknai Andĺás főigaz;gatői kinevezésével megii.ĺesedeľ ľ ľ^9'- ,,6,l
ĺgazgatői á|läs íntézményünknél. 1ĺz á||äs mielőbbi betöltése éľdekében javaslom Dt. Bakó Eľika (I'
J""ňélyé'" nézve a 1,3/2OO2 (III'28.) EüM ľen<lelet 2. $ (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel
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az egészségýgyi (szak)menedzseĺi képesítés _ alóti felmentés megadását.

Dt. Bakó Erika 2000. szeptembeĺ 26..a őta á|7 a\kaImazásban a Jőzsefvátosi Egészségtigyi

Szolgálat Nőgyógyás zai osztá|yán, 2004. szeptenrbet 01..től mint szakĺendelés vezető főoĺwos.

2007. december 01..tőt, 2008. február 29.-ig megbízott Íőigazgatóként becsiiLlettel, a

Szolgálat éľdekeit nézve látta el fe|adatát.

oĺvos igazgató-helyettes i megbíz ásáta 201l. ianwált 01. -én kerÍilt s ot.

Feladatait lelkiismetetesen és az elváľásoknak mĺ:gfelelően teliesíti, ezéttjavasoljuk őt a 1992, évi

}L\oilII. a közalkalmazottak jogáLlásfuő| szóló törvény 20lB.$ (5) bekezđés b) ponýänzk

a|]<a\mazásáva| - pá|yázat kiíľása nélkĹil - a megüresedett owosigazgatói állás betóltéséĺe.

Budapest, 201 1. július 05.
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a g/1g78. (XI. 2g.) Eu. M. számú Ínlelet és a 39/1978. (Eij. K. 3I.)
Eü. M. szómú végrehajtósi utasítás,- illene a 18/1983. (XII. 2g.) Eii. M.

szómú rendelet és a 26/1983. (Eu. K. 24.) Eii. M. számú utasítás

eIő írósainalk e leget té,v e

Buđ'apesten, L98?. október 6-án

a Vizsgáztató Bizottsóg óItat kiátlított jegłzőkónyv tanusóga szerint 

-
s z ü1 é sze t- n 6 8yó syá s zat-ból

eredménnyel szalcvizsgót tett és ígł szakképesítést szenett.

Fentieknek megfelelően on a szak orvosí
cím hąsznóIatára j ogosult.

któber hó o. napjón.
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acquirant modo. cum itaque ornatissima ac Doctissima Domina

t,L.iše&"6

.1Ł ęl[-'.$ qlP JilŚ-

firmatum' Ei dąri cuľavimus.

Budapestini, in H7nsaľia, die 
, L<ciÚ!,,a rtyłlwt mensis pęĺ.,^l,ryí anno
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D"ecanus Facultatis Medicinae
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