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Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete

2013. szeptember 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Nédó Erika, a Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet orvos-igazgatója az előterjesztéshez
csatolt kérelemmel kereste meg Békés Város Polgármesterét, a Kórház Felügyelő Tanácsába
1 fő küldött delegálása érdekében.
Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 156. §-a értelmében a területi ellátási
kötelezettség körében fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményekben kórházi
felügyelő tanács és kórházi etikai bizottság működik. A kórházi felügyelő tanács a
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény által nyújtott egészségügyi
szolgáltatással összefüggő feladatkörében
a) véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz az intézmény működésével, fenntartásával
és fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben,
b) biztosítja a kapcsolattartást az intézmény vezetése és az érintett lakosság között,
c) képviseli az érintett lakosság érdekeit az intézmény működésében,
d) figyelemmel kíséri az intézmény működését.
A kórházi felügyelő tanács három, hat, kilenc, tizenkettő vagy tizenöt tagból álló testület. Az
önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi intézmények esetében a tagok legfeljebb
egyharmadát az egészségügyi intézmény ellátási körzetéhez tartozó települési
önkormányzatok küldötteiből, a további tagok felét az egészségügyi intézmény ellátási
körzetében az egészségügy területén működő civil szervezetek küldötteiből, a többi tagot az
intézmény küldötteiből kell megválasztani.
A kórházi felügyelő tanácsról szóló 23/1998. (XII.27.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint a felügyelő tanács megalakítását – a felügyelő tanács megbízatásának lejárta
előtt 60 nappal – a fekvőbeteg-intézmény orvosszakmai vezetője kezdeményezi. E rendelet
3/A.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzati tulajdonban lévő fekvőbeteg-intézmény
esetében, annak ellátási területéhez tartozó önkormányzatok a fenntartó önkormányzat
számára a választás lebonyolításához - az általa meghatározott időtartamon belül, de
legkésőbb a korábbi felügyelő tanács megbízatásának lejártáig - megküldik a felügyelő
tanácsba jelöltek névsorát. A felügyelő tanács tagjai a legtöbb szavazatot kapott jelöltek
lesznek.
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Dr. Nédó Erika orvos-igazgató 2013. október hó 7. napjáig kérte a tagdelegálásról szóló
határozat megküldését.
Arra nézve nincs kikötés, hogy a jelölt szakember legyen-e, vagy sem. A Réthy Pál Kórház –
Rendelőintézet jelenlegi Felügyelő Tanácsában Békés Város Önkormányzatának nincs
delegált tagja.
Javasoljuk a Felügyelő Tanácsba ……………(5630 Békés, … u. … szám alatti lakos)
delegálását.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Réthy Pál
Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába ………………………….-t jelöli.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. szeptember 13.
Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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Kórház –
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