
Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 55. szakaszának 
2. bekezdése és Zenta község egészségügyi tanácsának a kinevezéséről szóló határozat 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 21/2013. sz.) 2. pontja alapján Zenta község 
egészségügyi tanácsa a  2015. 01. 16-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

Ü G Y R E N D E T  
 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCS MŰKÖDÉSÉRŐL  
 

1. szakasz  
 

A jelen ügyrenddel, összhangban Zenta község statútumával, rendezzük  az egészségügyi 
tanács (a továbbiakban: tanács) működésének módját, de különösen:  
1. a  tanács elnökének és tagjainak a jogait és kötelezettségeit és  megvalósításuk módját, 
2. a tanács munkatestületeit,  
3. az aktusok meghozatalának módját, 
4. a tanács üléseit, 
5. a páciensek egyes jogainak a megsértéséről szóló fellebbezés eljárását,  
6. a páciensek jogai tanácsadója jelentésének megvitatását, 
7. a tanács munkájáról szóló jelentéstételt a páciensek jogainak védelme területén, 
8. a tanács működésének nyilvánosságát,  
9. a tanács számára a szakmai, adminisztrációs és egyéb teendők ellátását.  
 

I. A TANÁCS ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK  JOGAI  ÉS 
KÖTELEZETTSÉGEI  

 
2. szakasz  

 
A tanács elnöke:  
1. képviseli és eljár a tanács nevében,  
2. összehívja az üléseket, javasolja a napirendet, elnököl  a  tanács  ülésein  és  aláírja  a 
tanács döntéseit,  
3. gondoskodik a tanács döntéseinek végrehajtásáról,  
4. együttműködik  Zenta község testületeivel, a Községi Közigazgatással, különösen a 
páciensek jogainak tanácsadójával, a Köztársasági Egészségügyi Alappal és más 
testületekkel az egészségügy és az egészségügyi kérdések területén,  
5. tájékoztatja a nyilvánosságot a tanács működéséről,  
6. gondoskodik a nyilvánosság informálódása szintjének növeléséről a páciensek jogait 
illetően és a páciensek edukálásáról az egészségvédelem  területének  jogszabályairól,  
7. javasolja az intézkedéseket a páciensek jogainak védelméről és promoveálásáról, 
javasolja a páciensek jogai tanácsadója munkájának az előmozdítási módját és 
gondoskodik az implementálásról,  
8. ellát egyéb teendőket is, amelyekkel a tanács bízza meg. 
A tanács elnöke a munkájáért a tanácsnak felel. 
 
 



3. szakasz  
 

A tanács tagjának az alábbi jogai és kötelezettségei vannak:  
1. hogy részt vegyen a tanács és munkatestületei ülésein, amelyeknek tagja és részt 
vegyen a munkájukban,  
2. hogy javasolja a tanácsnak a hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatását,  
3. hogy  vitázzon és nyilatkozzon minden kérdésben,  amely  a tanács  napirendjén van, 
és  arról  döntsön,  
4. hogy javasoljon végzések, ajánlások, vélemények, illetve intézkedési javaslatok 
meghozatalát, a tanács hatásköréből,  
5. hogy kérjen és kapjon  adatokat és  tájékoztatásokat Zenta  Községi  Közigazgatásától,  
amelyek  szükségesek a tanács tagjakénti  kötelezettség ellátásához,  
6. hogy választva legyen és elfogadja a tanács munkatestületeibe  a megválasztást, 
7. hogy hozzájáruljon a páciensek jogairól szóló, a nyilvánosság informáltsága szintjének 
növeléséhez,  
8. hogy intézkedéseket javasoljon a páciensek  jogai  megvédésére és promoveálására,  
javasolja a páciensek jogai tanácsadója munkájának az előmozdítási módját és 
gondoskodjon  az implementálásáról.  
 

4. szakasz  
 

A tanács tagja jogosult a javaslattevőtől tájékoztatást kérni a témákról, amelyek az ülés 
napirendjén vannak és egyéb tájékoztatásokat, amelyekre a tanács tagjaként szüksége 
van.  
A témával kapcsolatos magyarázatot a tanács tagja kérheti a tanács elnökétől, a  tanács 
munkatestületének elnökétől és Zenta Községi Közigazgatásától,  ha  a  tanács  
hatáskörrel bír a  témában,  amely a tanács ülésének  napirendjén van.  
 

5. szakasz  
 

A tanács tagjainak a tanács ülésein és munkatestületein való részvételről nyilvántartást 
kell vezetni.  
 

II. A TANÁCS MUNKATESTÜLETEI  
 

6. szakasz  
 

A tanács alapíthat állandó és ideiglenes munkatestületeket a szűkebb működési 
területeire.  
A munkatestület megalapításáról szóló aktussal megállapítják a munkatestület nevét, 
összetételét és hatáskörét.  
A tanács állandó munkatestületei megvitatják az aktusjavaslatokat, valamint más 
kérdéseket, amelyek a tanács napirendjén szerepelnek, és azokról véleményt és 
javaslatokat adnak. 
Az ideiglenes munkatestületeket egyes kérdések megvitatására és szakmai 
feldolgozására, illetve egyes döntések javaslatainak kidolgozására alapítják.  



 
III. AZ AKTUSOK MEGHOZATALÁNAK ELJÁRÁSA  

 
7. szakasz  

 
A tanács a hatáskörébe tartozó teendők végzésében végzéseket, ajánlásokat és 
véleményeket hoz.  
Ha a jelen ügyrenddel  nincs  másképpen  megállapítva,  az aktusjavaslatok benyújtására  
jogosult  a  tanács minden  tagja és a tanács állandó munkatestülete. 
A javaslatot a tanács elnökének kell benyújtani írásos formában.  
 

8. szakasz  
 

A tanács aktusait a tanács elnöke írja alá.  
 

9. szakasz  
 

A tanács működéséről szóló ügyrendet és a tanács munkaprogramját minden naptári 
évben  közzé  kell tenni a hirdetőtáblán  és Zenta község honlapján.  
 

IV. A TANÁCS ÜLÉSE  
 

1. Az ülés összehívása  
 

10. szakasz  
 

A tanács üléseit a tanács elnöke hívja össze háromhavonta, vagy korábban, éspedig a 
mutatkozó szükség alapján.  
Az ülésre a meghívót a tanács tagjainak legkésőbb az ülés megtartása előtt öt nappal kell 
megküldeni.  
A tanács üléseire meghívhatóak egyes, az egészségügy és az egészségről való 
gondoskodás területének szakemberei és más személyek, akiket a tanács elnöke jelöl 
meg.  
Az ülésre szóló meghívó mellett meg kell küldeni a napirend javaslatát, az anyagot, 
amelyet megvitatnak és az előző ülés jegyzőkönyvét.  
 

11. szakasz  
 

A napirend megállapítása előtt el kell fogadni a tanács előző ülésének jegyzőkönyvét.  
A tanács ülésének napirendjét a tanács elnöke javasolja. 
 

12. szakasz  
 

A tanács ülésén  a tanács elnöke elnököl, és távolléte  vagy  akadályoztatása esetén a  
tanács tagja, akit ő  meghatalmaz. 



A tanács munkájában szavazati jog nélkül részt vehetnek az egyes területek szakemberei 
a  fiatalokkal   és  a fiatalokról  való  gondoskodással  kapcsolatos területekről, és más 
személyek,  akik meghívottak  a  tanács  ülésére.  
A tanács elnöke adja meg és vonja meg a szót a tanács tagjaitól és más résztvevőktől,  a  
sorrendben,  amelyben jelentkeztek,  miközben előnyjoga a  tanács tagjának van.  
A tanács ülésén a rendet a tanács elnöke tartja fenn.  
 

13. szakasz  
 

A tanács dönthet, ha az ülésen a tanács tagjainak többsége jelen van, éspedig a jelenlevő 
tagok szótöbbsége alapján. 
A tanács a tanács minden tagjának szótöbbségével az alábbiakról dönt:  
1. a tanács működéséről szóló ügyrend meghozataláról,  
2. a páciensek egyes  jogainak megsértéséről szóló fellebbezésről,  
3. a páciensek jogai tanácsadójának jelentéseiről,  
4. a tanács munkaprogramjáról.  
A napirenden levő minden kérdésről a tanács a vitát követően dönt.  
 

14. szakasz  
 

A tanács szabály szerint a tagok nyilvános szavazásával dönt, a  tanács tagjainak  
kézfelemelésével, akik  nyilatkoznak  a javaslat „MELLETT”,  a  javaslat „ELLEN” vagy 
„TARTÓZKODNAK” a szavazástól. 
 

15. szakasz  
 

A tanács ülésén a munkáról jegyzőkönyvet vezetnek, amelyet a tanács elnöke és a 
jegyzőkönyvvezető ír alá.  
 

16. szakasz  
 

A jegyzőkönyv tartalmazza:  
- az ülés sorszámát,  
- az ülés megtartásának idejét és helyét,  
- a tanács jelenlevő tagjainak a nevét, 
- a más jelenlevők nevét és kötelezettségét, 
- az ülés napirendjét,  
- az ülés folyamatának bemutatását a javaslatok neveivel, amelyekről vitáznak és 
döntenek,  
- a résztvevők neveit,  
- minden egyes javaslatról a szavazás eredményét, és   
- az aktusok neveit, amelyeket meghoztak az ülésen.  
 
 
 
 



V. ELJÁRÁS A PÁCIENSEK FELLEBBEZÉSE SZERINT  
 

17. szakasz  
 

A tanács biztosítja a páciensek jogainak védelmét, eljárva a páciens, vagy a törvényes 
képviselőjének fellebbezése szerint az egyes jogok megsértéséről (a továbbiakban: 
fellebbezés), amikor a fellebbezés benyújtója elégedetlen a páciensek jogai  
tanácsadójának jelentésével.  
A fellebbezés megvitatásakor a tanács a páciensek jogai tanácsadójának eljárásában az 
előirányozott procedúra szerint jár el. 
A tanács köteles a fellebbezési eljárásban tiszteletben tartani a jogszabályokat,  
amelyekkel rendezik a személyiség adatvédelmét.  
 

VI. A PÁCIENSEK JOGAI TANÁCSADÓJA  JELENTÉSÉNEK 
MEGVITATÁSA   

 

18. szakasz  
 

A tanács megvitatja a páciensek jogai tanácsadójának a háromhavi, hathónapos és éves  
jelentéseit a munkájáról. 
A jelentés megvitatása alkalmával a tanács kérhet a páciensek jogai tanácsadójától 
kiegészítő információkat és magyarázatokat.  
A tanács a páciensek jogai tanácsadójának a munkájáról szóló véleményezéskor előadja a 
munkájának általános osztályozását a páciensek  jogai védelmének tekintetében,  különös 
hangsúllyal a gyermek páciensek és a fejlődési zavarban szenvedő személyek, valamint a 
mentális zavarokban szenvedő  páciensek esetében foganatosított intézkedésekről, a 
munka általános értékelését a jogszabályok  alkalmazása szempontjából,  az észlelt  
mulasztásokról és  javaslatokról  azok elhárítására,  és úgyszintén intézkedéseket javasol 
a  páciensek  jogvédelmének előmozdítására.  
 

VII. A TANÁCS MUNKÁJÁRÓL  SZÓLÓ JELENTÉSTÉTEL  A PÁCIENSEK  
JOGVÉDELME TERÜLETÉN   

 

19. szakasz  
 

A tanács évente egyszer jelentést nyújt be a Zentai Községi Képviselő-testületnek, az 
egészségügyi teendőkben hatásköri minisztériumnak és a Tartományi Egészségügyi,  
Szociális Politikai és Demográfiai Titkárságnak a munkájáról.  
A jelentés különösen tartalmazza a fellebbezések számát és szerkezetét,  az intézmények  
és  magánpraxisok munkájának általános értékelését,  amelyeket  illetően fellebbezés 
szerinti  eljárást folytatott a munkájában a jogszabályok alkalmazása tekintetében, az 
észlelt  mulasztásokról és  javaslatokról azok  elhárítására,  valamint a kritikákat és 
dicséreteket.  
A jelentés kötelezően tartalmazza a részleteket a gyermek  és fejlődési zavarokkal  küzdő  
páciensek és a mentális zavarokkal küzdő személyek  jogvédelme területén az 
állapotokról.  
A jelentés tartalmazhat kezdeményezést egyes jogszabályok módosítására vagy 
meghozatalára, a hiányosságok elhárítása és a hatékonyabb munka érdekében.  
 



20. szakasz   
 

Az informálás és a szükséges együttműködés megvalósítása, valamint a páciensek 
jogvédelmének előmozdítása céljából, a 19. szakasz szerinti jelentést meg kell küldeni a  
polgárok jogvédőjének.  
 

VIII. A MUNKA NYILVÁNOSSÁGA   
 

21. szakasz  
 

A tanács munkája nyilvános.  
A tömegtájékoztatási eszközök képviselői jogosultak kísérni a tanács munkáját,  éspedig  
a  nyilvánosságnak  a  teljesebb és pontosabb tájékoztatása  céljából,  adhatók  hivatalos 
nyilatkozatok és  tarthatók  sajtótájékoztatók.  
A tanács munkájáról szóló jelentések és aktivitások elérhetőek Zenta község hivatalos 
honlapján.  
Hivatalos nyilatkozatokat a tanács munkájáról a tanács elnöke adhat, vagy a  tanács tagja,  
akit ő  meghatalmaz. 
 

IX. A TANÁCS SZAKSZOLGÁLATA   
 

22. szakasz  
 

A tanács szakmai, adminisztrációs, műszaki és egyéb teendőit Zenta község Községi 
Közigazgatási Hivatalának  a szakszolgálata látja el.  
 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

23. szakasz  
 

A jelen ügyrend Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a hirdetőtábláján való 
közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. 
A jelen ügyrendet közzé kell tenni  Zenta község hivatalos honlapján.  
 

Kóródi Mihály   
a tanács elnöke   

 
 
 

 
 


