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A biztos szerint fejből irányított a menedzsment a rendelőintézetben 

Az 567 millió nyomában 

A rendelőintézeti betegek gyógyulásra, nyugalomra és biztonságra vágynak Illusztráció: DM/DV-fotó 

Fejből irányí-
tott a szegedi 
rendelőintézet-
ben a menedzs-
ment, mert bár 
van egy kötele-
zettségvállalási 
füzet, amiben szerepel, hogy a 
különböző egészségügyi eszkö-
zökből, gyógyszerekből kinek 
mi és hány darab kellett - az 
már nincs benne, hogy azt ki 
hozta, milyen szerződés alapján 
és mennyiért - nyilatkozta la-
punknak László Gábor (képün-
kön) önkormányzati biztos, 
akinek a vezetésével június 
l-jén elkezdte a pénzügyi vizs-
gálatot a rendelőintézetben a 
Tig-Res Rt. A válságmenedzser-
rel, a Tig-Res igazgatójával a 
vizsgálatok elkezdésének más-
napján beszélgettünk. 

- Milyen egészségügyi intézmé-
nyekben végeztek neddig ta-
nácsadói, válság- menedzseri 
feladatot 1 

- Hatékonyabbá tettük a mis-
kolci, a veszprémi és a budapesti 
Szent Margit-kórház gazdálko-
dását. A fővárosi János-kórház-
ban október óta dolgozunk. Itt 
hasonló volt a helyzet, mint Sze-
geden. Tavaly év végére 700 mil-
lió forint lejárt szállítói tartozást 
halmozott fel a kórház azzal, 
hogy havonta 50 millió forinttal 
költött többet a kelleténél. Az in-
tézkedési tervnek köszönhetően 
januártól megszűnt a havi 50 

IZEKRE SZEDIK 
Lapunkban megírtuk, hogy a 2,2 milliárd forintos költségvetésű-szegedi 
rendelőintézet idén áprilisra 567 millió forint adósságot halmozott fel. A 
Botka László polgármester által elrendelt revizori vizsgálat befejezése után 
azonnali hatállyal lemondott főigazgatói posztjáról Gaál István, aki - ta-
nácsadó orvosként dolgozik tovább az intézetben. Május 27-én a közgyű-
lés a budapesti székhelyű Tig-Res Vállalkozásfejlesztési Rt.-t bízta meg 
azzal, hogy hozza rendbe a csődhelyzetben lévő szakrendelő gazdálkodá-
sát és működését. Az intézmény gazdálkodását hatan szedik ízekre. 

milliós veszteségtermelés, s ok-
tóberhez képest 200 millió fo-
rinttal javult az intézmény pénz-
ügyi helyzete - megállítottuk a 
lejtőn lefelé csúszó intézményt. 
Fontos, hogy a kórháznak négy 
hónapja nincs 30 napon túli tar-
tozása. 

-A szegedi rendelőintézetben 
másfél-két évig 25-30 millió fo-
rinttal költöttek többet havonta 
a megengedettnél. Tüdőm, még 
a vizsgálat eleién járnak, de 
biztosan látott már fontos do-
kumentumokat. Mit olvasott ki 
a papírokból! 

- A János-kórházban jó az ad-
minisztráció, ott mindent lehe-
tett látni, mert működött a köz-
ponti információs rendszer. Úgy 
tűnik, hogy Szegeden fejből irá-
nyított a menedzsment, mert bár 
van egy úgynevezett kötelezett-
ségvállalási füzet, amiben szere-
pel, hogy a különböző egészség-
ügyi eszközökből, gyógyszerek-
ből kinek mi és hány darab kel-
lett - az már nincs benne, hogy 

azt ki hozta, milyen szerződés 
alapján és mennyiért. Hiányzik a 
kontrolling, aminek kialakításá-
ra mindenképpen javaslatot te-
szünk a vizsgálat végén. 

- Mit tudott a szegedi rende-
lőintézetben kialakult helyzet-
ről, amikor elvállalta a mun-
kát i' 

- Annyit tudtam, hogy nagy a 
baj, és hogy a vezetés kezéből ki-
csúszott az irányítás. Azt is 
mondták a közgyűlési bizottsági 
meghallgatásomon, hogy ahe-
lyett, hogy intézkedett volna a 
menedzsment, hamis adatokat 
szolgáltatott a fenntartónak. 

- Es 29 álláshely megszünte-
tésére tett javaslatot, amiről 
úgy döntött május 27-én a köz-
gyűlés, hogy ha a biztos ellen-
jegyzi, akkor végrehajtják a lét-
számleépítést. 

- Jelzem, hogy a közgyűlés ma-
gasabb szint, mint az önkor-
mányzati biztos, így június 
10-én - a képviselő-testületi 
döntés értelmében - meg kell 

szüntetni 29 álláshelyet. Én csak 
az elbocsátandók körének össze-
tételéről dönthetek. 

- Június végére le kell tennie a 
fenntartó asztalára a jelentését, 
javaslatait, és öt hónap alatt 
végre kell hajtania a konszoli-
dációs programot. Tömeges el-
bocsátásokkal jár majd együtt 
az intézmény pénzügyi helyze-
tének stabilizálása 1 

- Mi mindig a megoldást ke-
ressük, vagyis a projektek során 
nemcsak a jelenlegi helyzetet, 
problémákat, hiányosságokat 
tárjuk fel, hanem ezekhez kap-
csolódóan beavatkozási lehető-
ségekre is javaslatot teszünk a 
megbízóinknak. Próbálunk majd 
megegyezni a beszállítókkal a ki-
fizetetlen számlák átütemezésé-
ről és módosítjuk az előnytelen 
szerződéseket is. Egyszóval pró-
báljuk megtalálni azokat az ele-
meket, amelyekkel csökkenthető 
a hiány, és nem tömeges elbocsá-
tásokban gondolkodunk. 

- Az önkormányzati biztos 
megállapíthat személyi, esetle-
ges büntetőjogi felelősséget I 

- Nem. A büntetőfeljelentésről 
csak a fenntartó dönthet. 
Amennyiben a vizsgálat megál-
lapítja, hogy a menedzsment hi-
bájából halmozódott fel a rende-
lőintézet tetemes adóssága, úgy 
javasolhatja az önkormányzat-
nak a vezetőségi tagok munkavi-
szonyának felfüggesztését vagy 
megszüntetését. 

SZABÓ C. SZILÁRD 
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2005. június 10-12. 
Szeged, Eko Park (Für; >.: 92/b) 

A kiállítás nyitva tartása: minden nap 10.00-19.00 

június 11., szombat 16.00 

La Bomba zenekar Hevesi Imrével 
június 12., vasárnap 16.00 

Ganxsta Zolee és a Kartel 

LOMBARD 
L l Z I N G C S O P O R T 
A német Volksbank és Raiffeisenbank 
csoport tagja 

www.lombard.hu 

Fő támogató: @ 
Mercedes-Benz i 
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A Lombard Pénzügyi és Lízing Rt. pályázatot ír ki a 
Somogyi utca 19. szám alatti új irodaházában lévő 

Büfé 

teljes körű vállalkozási jogviszony formájában törté-
nő üzemeltetésére. 

Az eljárási szabályok szerint a részletes pályázat i klfrás a Társaság 

Gazdasági Igazgatóságának T i tkárságán (6722 Szeged, 

Tisza Lajos kr t . 76., Tel.: 62/564-740), vásáro lható meg , me l ynek 

ér téke 10.000, -Ft+ AFA. 

A pályázat benyújtási határideje: 2005. június 21.15 óra 

Ma: aktfotó-kiállítás nyílik a galériában 

Az Ezeregyéjszaka 
az első Szentesen 
A tizenharmadik aktfotó-kiál-
lítás nyílik meg ma, szombaton 
délután három órakor a szentesi 
galériában. A kétévente meg-
rendezett tárlat feltehetően eb-
ben az esztendőben is népszerű 
lesz. 

Inkognitóban maradó szakér-
tőnk szerint jó az aktfotó, ha a 
tárlatlátogatónak a mű szemlélé-
se közben első alkalommal nem 
a szexualitás jut eszébe, de rossz 
az aktfotó, ha a látogató második 
gondolata nem a szexualitás. En-
nek az alapvetésnek megfelelni 
látszik a tizenharmadik aktfo-
tó-kiállítás anyaga, melyet elő-
ször ma délután három órakor 
csodálhat meg a nagyérdemű. A 
biennálék között a tizenharma-
dik a sorban az idei tárlat, melyre 
csaknem ötven fotós küldte el 
munkáit külföldről és az ország 
minden részéből. A szentesi kiál-
lítás a szakma művelőinek éves 
találkozója is egyben. 

Kruzslicz Pál, a művelődési 
központ igazgatója szerint a 
szép meztelen test művészi ki-
vitelben átlényegül. 1982-ben 
szervezték Szentesen az első 
aktfotó-kiállítást, az első idők-
ben a szervezők eszmei áron 
megvásárolták a fotókat, a kiál-

lítás szervezése is elég sokba ke-
rült, biennálé lett a tárlat. Az 
igazgató szerint a műélvezet 
szempontjából ez előnyt jelent, 
hiszen így erősebb az anyag. A 
fotósok készülnek az alkalomra, 
az érzékiség és a szárnyaló kép-
zelet megjelenítésének formálá-
sára kellő idő marad. 

A képeket a fotósok általában 
nem adják el - mondja Kruzslicz, 
végül a látogatón és az alkotón 
múlik, születik-e egyezség. A 
szép és ámulatba ejtő felvétele-
ken az emberi test - férfi vagy női 
- határtalan lehetőségei tárulnak 
fel. A fotósok az alkalmazott kü-
lönböző technikákkal újabb és 
újabb megoldásokat találnak a 
szépség kifejezésére. A kiállítás 
megnyitóján adja át a szakmai 
zsűri a díjakat. Az első helyet a 
kunszentmártoni Szaszkó Antal 
Ezeregyéjszaka című sorozatával 
nyerte el, második lett a sepsi-
szentgyörgyi Hlavaty Károly 
Nyugalom, Áttünések című 
munkáiért. Harmadik díjaticap a 
budapesti R'bert Bob Alázat ci-
mű képéért, míg az ítészek kü-
löndíjakat is osztottak. Az elis-
mert alkotások mellett feltehető-
en a tárlatlátogatók mindegyike 
talál kedvére valót. 

B. G. 

Szaszkó Antal Ezeregyéjszaka című elsődíjas képe 

L A S S E I S B F R G E R 

Társaságunk, az osztrák tulajdonban lévő Lasselsberger Hungária Kft., 
a hazai építőipari piac kiemelkedő tagja, a hódmezővásárhelyi 

burkolólap-gyártással foglalkozó telephelyére keres 
az alábbi pozícióba munkatársat 

beszerzési szakreferens 
Feladatok: 

• műszaki anyagok beszerzése • minimum-maximum készlet figyelése 
• konszignációs készletek kezelése • alapanyagok beszerzése • termelési 
programok által indukált alapanyagkészletek figyelése • kapcsolattartás 
a beszállítókkal, a beszállítások ütemezése • szállítás-megrendelés 
• SAP-könyvelés. 

A jelentkezővel kapcsolatos elvárások: 
• legalább középfokú technikusi végzettség (a felsőfokú végzettség előnyt 
jelent) • kommunikációképes angolnyeiv-tutíás • felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek (MS Office). Az SAP-ísmeret és a hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent. 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 
Ha a munkakör telkeitette érdeklődését, kérjük, küldje el önéletrajzát 

fizetési igényének megjelölésével a következő címre: 
Lasselsberger Hungária Kft., 

6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7., 
e-mail: hmv.secretary@lasselsberger.hu, job@hu.lasselsberger.com 

Teleion: 62/530-554, fax: 62/530-578. HAJTÁS - AZ AUTÓKIÁLL ÍTÁS 

http://www.lombard.hu
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