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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó 
intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 11. §-a értelmében 2012. július 
30-án a GYEMSZI pályázatot írt ki a fenti jogszabályban meghatározott 
egészségügyi intézmények – így a Komlói Egészségcentrum Kft. – 
intézményvezetői és gazdasági igazgatói álláshelyeire. A főigazgatói pályázatok 
benyújtási határideje 2012. augusztus 29-én lejárt. 
 
A Komlói Egészségcentrum Kft. ügyvezetői orvos igazgatói álláshelyére a 
megadott határidőig egy pályázat érkezett. A pályázó a jelenlegi igazgató, dr. 
Tánczos Frigyes Attila úr. Az egészségügy és a szociális ellátás területén 
kifejtett tevékenységét a Tisztelt Képviselő-testület tagjai minden bizonnyal 
pontosan ismerik. Mind a járóbeteg, mind a háziorvosi ügyelet, mind pedig a 
kórházban végzett munkája és emberi kvalitásai is messzemenőkig alkalmassá 
teszik a pozíció betöltésére. Nem véletlen, hogy a képviselő-testület 
döntéshozóként is őt választotta már a korábbi években e fontos pozíció 
betöltésére. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § (6) bekezdése szerint a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül 
kell bírálóbizottságot létrehozni és összehívni, a Ttv. 11. § (3) bekezdése szerint 
pedig az elbírálás során a kijelölt szerv, vagyis a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet az egészségügyi 
szolgáltató székhelye szerinti önkormányzat véleményét köteles kikérni. 
Igazgató úr pályázati anyagát a Térségi Egészségszervezési Központ (TESZK) 
irodavezetője, Mámel Anita eljuttatta hozzánk véleményezésre. A pályázati 
anyagot terjedelmi okokból jelen előterjesztéshez nem csatolom, azt az 
intézményfelügyeleti irodán minden képviselő, illetve bizottsági tag betekintésre 
megkaphatja és áttanulmányozhatja. 
 
Az Ötv. 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja értelmében a személyi 
kérdésben zárt ülést kell tartani, ha az érintett a nyilvános ülés tartásába nem 
egyezik bele. Dr. Tánczos Frigyes Attila igazgató úr nyilatkozott a kérdésben, és 
hozzájárult a kérdés nyilvános ülésen való tárgyalásához. Ezzel együtt is 
nyomatékosan felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a 
GYEMSZI részére az önkormányzat nevében teljes körű titoktartási 
nyilatkozatot tettem. Ennek és a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a 
képviselői eskünek megfelelően a pályázattal kapcsolatban tudomásukra jutott 
információkat kérem, titkosan kezeljék. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot 
támogassa annak érdekében, hogy főigazgató úr a korábbi évekhez hasonlóan 



folytathassa tevékenységét a komlói fekvőbeteg-ellátás irányítása területén 
városunk érdekében. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester 
előterjesztésében, az egészségügyi és szociális bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a kórházigazgatói pályázat 
véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A képviselő-testület dr. Tánczos Frigyes Attila pályázatát, egyben kinevezését 
támogatja. Megköszöni főigazgató úr eddigi munkáját, és további eredményes 
tevékenységet kíván a komlói fekvőbeteg-ellátás területén végzett munkájához. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a GYEMSZI főigazgatóját 
tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2012. szeptember 18. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 
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