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Z e n t a 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019.  sz.) 47. szakasza  és 
a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendje (Zenta Község Hivatalos Lapja, 3/2018. sz.) 
81. szakasza alapján

Ö S S Z E H Í V O M 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 44. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉT 

2019. JÚLIUS 4-ÉRE (CSÜTÖRTÖK) 

Az ülés megtartására a Zentai Községi Képviselő-testület Nagytermében kerül sor 09,00 órai 
kezdettel.   

javaslom az alábbi 

NAPIRENDI JAVASLATOT: 

1. A Zentai Gyógyszertár igazgatójának a felmentéséről szóló határozatjavaslat
megvitatása;

2. A Zentai Gyógyszertár  megbízott igazgatója kinevezéséről szóló határozatjavaslat
megvitatása.

Pataki Tibor s. k. 

a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 



Javaslat  
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz.  
– más törv., 101/2016. sz. – más törv. és  47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. 
pontja,  az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  25/2019. sz.) 
117. szakasza, Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. 
szakasza 1.  bekezdésének  13. pontja,  és a Zentai Gyógyszertár alapszabálya (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 20/2010., 25/2012. és 27/2016. sz.) 19. szakasza 1. és 2. bekezdése  alapján 
a Zentai Községi Képviselő-testület  a  2019. július 4-én  tartott ülésén meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR IGAZGATÓJÁNAK  A  FELMENTÉSÉRŐL  

 
I.  

 
A képviselő-testület  felmenti dr. Véber Zitát a Zentai Gyógyszertár  igazgatói kötelezettségei 
alól, mert nem tesz eleget   az egészségvédelemről szóló törvén (az SZK Hivatalos Közlönye,  
25/2019. sz.) 115. szakasza  1. bekezdése  3. pontjának.  
 

II.  
 
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás: 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz.  
– más törv., 101/2016. sz. – más törv. és  47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. 
pontjának rendelkezése  előirányozza,  hogy a Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel,   kinevezi és  felmenti  az  igazgató- és felügyelő bizottságokat, kinevezi  és 
felmenti a közvállalatok,  intézmények,  szervezetek és szolgálatok igazgatóit,  amelyeknek 
az alapítója,  és  jóváhagyását adja azok alapszabályaira,  összhangban a törvénnyel.   
 
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  25/2019. sz.) 115. 
szakaszának 1. bekezdése  előirányozza, hogy  az egészségügyi intézmény igazgatójává 
kinevezhető a személy, aki:  
1) orvosdoktor,   a dentális egészségügy   doktora, a gyógyszerészet magisztere,  illetve  a  
gyógyszerészeti-egészségügyi  biokémia magisztere vagy  felsőfokú  képzettsége van a  
jogtudományok, közgazdasági tudományok, illetve szervezési tudományok  terén az 
akadémiai mesterképző tanulmányokon, összhangban   a  törvénnyel, amely   a  felsőfokú 
oktatást  rendezi,  
2) befejezett akkreditált   képzése  van  az egészségügyi menedzsment terén,   
3) legalább öt év tapasztalata  van, mint  az  egészségügyi intézmény  vezetője, illetve   az 
egészségügyi intézményben  a szervezeti egység vezetője,   
4) nem volt elítélve,  illetve ellene   nem folyik vizsgálat,  illetve ellene    nem emeletek 
vádiratot bűncselekményért,  amelyet  a  törvény állapít meg,  amely  rendezi  az állami 
szervek szervezetét  és  hatáskörét a szervezett bűnözés    megakadályozása,  a  korrupció és  
más  külön súlyos  bűncselekmények terén,  illetve  aki   jogerős  bírósági határozattal     el 
lett ítélve megfontolt   bűncselekményért hat  hónapig terjedő börtönbüntetésre vagy 
súlyosabb büntetésre,   sem pedig  az emberek egészség elleni  bűncselekményért, illetve, 
akinek   jogerős bírósági határozattal kimondták  a  biztonsági intézkedést,  összhangban a 
büntetőtörvénykönyvvel, éspedig: kötelező pszichiátriai kezelést és  őrzést az egészségügyi  
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intézményben,    kötelező pszichiátriai  kezelést szabadon, drogfüggő kötelező  
gyógykezelését,  alkoholista kötelező gyógykezelését,  illetve  a  hivatás,  tevékenység  és  
kötelezettség  végzésének tilalmát,  amely miatt  nem láthatja el   az igazgató kötelezettségeit,  
5) nem   tagja  politikai párt szervének,  
6) eleget  tesz az egészségügyi intézmény  alapszabályával  előirányozott más feltételeknek.   
 
Az egészségvédelemről szóló törvény 118. szakasz 1. bekezdésének 13. pontja   előirányozza, 
hogy az  alapító menti fel az egészségügyi intézmény  igazgatóját a mandátuma letelte előtt: 
13) más esetekben, amelyeket  a  jelen törvény vagy az egészségügyi intézmény  
alapszabálya állapítanak meg.  
 
Az egészségvédelemről szóló törvény 113. szakaszának 4. bekezdése  előirányozza, hogy  az 
egészségügyi intézmény  igazgatóját, igazgatóhelyettesét,   az   igazgatóbizottság  elnökét és 
tagjait és  a  felügyelő bizottság   elnökét  és tagjait az alapító nevezi ki és menti fel.  
 
Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1.  
bekezdésének  13. pontja előirányozza, hogy a Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel,     kinevezi  az igazgató- és felügyelő bizottságot és  az intézmények, szervezetek 
és  szolgálatok igazgatóit, amelynek az alapítója, és  a törvénnyel összhangban jóváhagyja 
azok alapszabályát.   
 
A közég polgármestere a Zentai Egészségházhoz fordult a kérelemmel, hogy  adjanak meg 
adatokat  dr. Véber Zita  munkatapasztalatáról, amelyben  feltüntették, hogy  tekintette, hogy 
Zenta község a Zentai Gyógyszertár alapítója,  és új körülmények léptek fel a feltételekkel  
kapcsolatban, amelyeknek az egészségügyi intézmény igazgatójának eleget kell tennie, 
szükséges  Zenta  községnek megküldeni az adatot, hogy  hány év munkatapasztalata van  az 
egészségügyi intézmény vezetőjeként, illetve  az egészségügyi intézmény szervezeti 
egységének vezetőjeként dr. Véber Zitának,  a Zentai Egészségház  nyilvántartása szerint.  
 
A Zentai Egészségház 2019.07.01-jén megküldte a  11-712/2-es számú igazolást, amelyben 
fel van tüntetve, hogy dr. Véber Zita, mint az egészségügyi intézmény vezetőjeként, illetva az 
egészségügyi intézmény szervezeti egysége  vezetőjeként nincs  munkatapasztalata. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete  a  2016. december 12-én tartott ülésén  meghozta a 
határozatot a Zentai Gyógyszertár megbízott igazgatójának   a  kinevezéséről, amelyben   a  
Zentai Gyógyszertár    megbízott igazgatójának Véber Zita okleveles fogorvost  nevezte  ki, 
tartózkodási helye Zenta, Kossuth Lajos sz. n ., a Zentai Gyógyszertár igazgatója  kinevezése  
eljárásának befejezéséig, de legtöbb hat  hónapra, amely határozat közzé lett téve  Zenta 
Község Hivatalos Lapjában, száma  28/2016. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. május 31-én tartott ülésén  meghozta  a  
határozatát  a Zenta Gyógyszertár  igazgatójának a kinevezéséről, amellyel  kinevezte dr. 
Véber Zitát, fogorvos doktort, zentai lakost   a Zentai Gyógyszertár igazgatójának, négyéves 
megbízatási időre, amely határozat közzé lett téve Zenta  Község Hivatalos Lapjában, száma  
10/2017.  
 
Az egészségvédelemről szóló törvény  115. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjának 
rendelkezése előirányozza, hogy az egészségügyi intézmény  igazgatójává az a személy 
nevezhető ki,  aki: 3) legalább öt év munkatapasztalattal rendelkezik  az egészségügyi 
intézmény vezetésében,  illetve az egészségügyi intézmény  szervezeti egységének  a  
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vezetésében. A Zentai Egészségház   11-712/2-es ügyszámú, 2019. július  1-jén  kelt   
igazolása, a Zentai Gyógyszertár  megbízott igazgatója  kinevezéséről szóló határozatba 
(Zenta  Község Hivatalos Lapja, 28/2016. sz.) és a Zentai Gyógyszertár  igazgatójának a 
kinevezéséről szóló határozatba (Zenta Község Hivatalos Lapja, 10/2017. sz.) való 
betekintéssel megállapítást nyert, hogy  ezen végzés  meghozatalának a napjával dr. Véber 
Zitának 2 év 6 hónap 22 nap munkatapasztalata volt,  mint  az egészségügyi intézmény 
vezetője, míg, mint  az   egészségügyi  intézmény  szervezeti egysége vezetőjeként  nincs  
munkatapasztalata.  
 
Összhangban az egészségvédelemről szóló törvény  115. szakasza  1. bekezdésének 3. 
pontjával, kapcsolatban az egészségvédelemről szóló törvény    118. szakasza  2. 
bekezdésnek 13. pontjával, megállapítást nyert, hogy dr. Véber Zita nem tesz eleget   az 
egészségügyi  intézmény   igazgatója feltételeinek, amelyet  az  egészségvédelemről szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  25/2019. sz.)  115. szakasza  1. bekezdésének 3. 
pontja  irányoz elő.  
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint  a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője javasolta dr. Véber Zita felmentését a Zentai Gyógyszertár 
igazgatói  kötelezettségei alól, mert  nem tesz eleget az  egészségvédelemről szóló törvény 
(az SZK Hivatalos Közlönye,  25/2019. sz.)  115. szakasza  1. bekezdésének 3. pontjának.   
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  Zenta község Községi Tanácsának  a  
javaslatát a Zentai Gyógyszertár   igazgatójának a  felmentésére, meghozta   a  rendelkező 
rész szerinti  határozatot.  
 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. 
E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 
9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 
30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
 
Szerb Köztársaság  
Zenta község       Pataki Tibor  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő testület elnökhelyettese   
Szám: 020-52/2019-1  
Kelt: 2019. július 4.  
Z e n t a  
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Javaslat  
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz.  
– más törv., 101/2016. sz. – más törv. és  47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. 
pontja,  az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  25/2019. sz.) 
117. szakasza, Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. 
szakasza 1.  bekezdésének  13. pontja,  és a Zentai Gyógyszertár alapszabálya (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 20/2010., 25/2012. és 27/2016. sz.) 19. szakasza 1. bekezdése  alapján a 
Zentai Községi Képviselő-testület  a  2019. július 4-én  tartott ülésén meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK  A  

KINEVEZÉSÉRŐL  
 

I. 
 

A képviselő-testület  kinevezi a Zentai Gyógyszertár megbízott igazgatójának  Đurić 
Živković Tamarát, okl. gyógysz. specialistát, tartózkodási helye  Zenta,  Dr. Zoran Đinđić  
sétány 6/11-es szám – nem több, mint hathónapos  időszakra.   
 

II.  
 

A jelen határozatot közzé kell tenni  Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás: 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz.  
– más törv., 101/2016. sz. – más törv. és  47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. 
pontjának rendelkezése  előirányozza,  hogy a Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel,   kinevezi és  felmenti  az  igazgató- és felügyelő bizottságokat, kinevezi  és 
felmenti a közvállalatok,  intézmények,  szervezetek és szolgálatok igazgatóit,  amelyeknek 
az alapítója,  és  jóváhagyását adja azok alapszabályaira,  összhangban a törvénnyel.   
 
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  25/2019. sz.) 115. 
szakaszának 1. bekezdése  előirányozza, hogy  az egészségügyi intézmény igazgatójává 
kinevezhető a személy, aki:  
1) orvosdoktor,   a dentális egészségügy   doktora, a gyógyszerészet magisztere,  illetve  a  
gyógyszerészeti-egészségügyi  biokémia magisztere vagy  felsőfokú  képzettsége van a  
jogtudományok, közgazdasági tudományok, illetve szervezési tudományok  terén az 
akadémiai mesterképző tanulmányokon, összhangban   a  törvénnyel, amely   a  felsőfokú 
oktatást  rendezi,  
2) befejezett akkreditált   képzése  van  az egészségügyi menedzsment terén,   
3) legalább öt év tapasztalata  van, mint  az  egészségügyi intézmény  vezetője, illetve   az 
egészségügyi intézményben  a szervezeti egység vezetője,   
4) nem volt elítélve,  illetve ellene   nem folyik vizsgálat,  illetve ellene    nem emeletek 
vádiratot bűncselekményért,  amelyet  a  törvény állapít meg,  amely  rendezi  az állami 
szervek szervezetét  és  hatáskörét a szervezett bűnözés    megakadályozása,  a  korrupció és  
más  külön súlyos  bűncselekmények terén,  illetve  aki   jogerős  bírósági határozattal     el 
lett ítélve megfontolt   bűncselekményért hat  hónapig terjedő börtönbüntetésre vagy 
súlyosabb büntetésre,   sem pedig  az emberek egészség elleni  bűncselekményért, illetve, 
akinek   jogerős bírósági határozattal kimondták  a  biztonsági intézkedést,  összhangban a 
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büntetőtörvénykönyvvel, éspedig: kötelező pszichiátriai kezelést és  őrzést az egészségügyi  
intézményben,    kötelező pszichiátriai  kezelést szabadon, drogfüggő kötelező  
gyógykezelését,  alkoholista kötelező gyógykezelését,  illetve  a  hivatás,  tevékenység  és  
kötelezettség  végzésének tilalmát,  amely miatt  nem láthatja el   az igazgató kötelezettségeit,  
5) nem   tagja  politikai párt szervének,  
6) eleget  tesz az egészségügyi intézmény  alapszabályával  előirányozott más feltételeknek.   
 
Az egészségvédelemről szóló törvény 117. szakaszának 1. bekezdése  előirányozza, hogy, ha  
az egészségügyi intézmény igazgatóbizottsága nem  eszközli az egészségügyi intézmény  
igazgatójelöltjének  a  megválasztását, illetve, ha az egészségügyi intézmény alapítója nem 
nevezi ki  az egészségügyi intézmény igazgatóját,  összhangban  ezen törvény 
rendelkezéseivel,  valamint az esetben,  ha  az igazgató kötelezettsége  megszűnik a 
mandátuma letelte előtt,  amíg nem folytatják le   a  pályázatot az igazgatóra,    az alapító 
kinevezi a  megbízott igazgatót,  nem több, mint hathónapos  időszakra,  akinek csak egy 
mandátuma lehet.   Az egészségügyi  intézet  igazgatója megválasztásának feltételei, jogai, 
kötelezettségei és  felelőssége,  vonatkozik  az egészségügyi intézmény  megbízott 
igazgatójára (2. bekezdés). 
 
Az egészségvédelemről szóló törvény 113. szakaszának 4. bekezdése  előirányozza, hogy  az 
egészségügyi intézmény  igazgatóját, igazgatóhelyettesét,   az   igazgatóbizottság  elnökét és 
tagjait és  a  felügyelő bizottság   elnökét  és tagjait az alapító nevezi ki és menti fel.  
 
Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1.  
bekezdésének  13. pontja előirányozza, hogy a Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel,     kinevezi  az igazgató- és felügyelő bizottságot és  az intézmények, szervezetek 
és  szolgálatok igazgatóit, amelynek az alapítója, és  a törvénnyel összhangban jóváhagyja 
azok alapszabályát.   
 
Az egészségvédelemről szóló törvény 117. szakaszának 1. bekezdése szerint, amely 
előirányozza,  hogy  az esetben, ha  az igazgató kötelezettsége  a  mandátum letelte előtt jár 
le,  amíg nem folytatják le   az igazgatóra a pályázatot,   az alapító kinevezheti   a  megbízott 
igazgatót nem több mint hathónapos  időszakra és  ugyanezen szakasz 2. bekezdése  
előirányozza, hogy  az egészségügyi intézmény   igazgatója megválasztásának a feltételei 
vonatkoznak az egészségügyi intézmény megbízott  igazgatójára is,  és miután megállapítást 
nyert, hogy   Đurić Živković Tamara eleget  tesz az egészségvédelemről szóló  törvény  115. 
szakasza   1. bekezdésének feltételeinek,   Zenta község Községi Tanácsa, mint  a  Zentai 
Községi Képviselő-testület által   hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője javasolta  a 
Zentai Gyógyszertár   megbízott igazgatójának Đurić Živković Tamarát, okl. gyógysz. 
specialistát, tartózkodási helye  Zenta,  Dr. Zoran Đinđić  sétány 6/11-es szám – nem több, 
mint hathónapos  időszakra.  
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  Zenta község Községi Tanácsának  a  
javaslatát a Zentai Gyógyszertár   megbízott igazgatójának a  kinevezésére, meghozta   a  
rendelkező rész szerinti  határozatot.  
 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. 
E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 
9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 
30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
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Szerb Köztársaság  
Zenta község       Pataki Tibor  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő testület elnökhelyettese   
Szám: 020-53/2019-1  
Kelt: 2019. július 4.  
Z e n t a  
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