
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. február 3 - án 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Baranya Megyei Etikai Tanácsba való delegálás 
 meghosszabbítása 
 
 
Iktatószám: 4118/2011.      Melléklet: 1 darab 
 
A napirend előterjesztője: Polics József  polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Niedermayer Éva ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Egészségügyi és szociális bizottság SZMSZ 27. § (2) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Meghívott: 
 Dr. Hóbor Béla Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. 
 7300 Komló, Majális tér 1. 
 
A határozatot kapja:  
 Baranya Megyei Etikai Tanács Elnöke 
 Dr. Decsi János Professzor Úr 
 7601 Pécs, Pf.: 47. 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 140/A. § (1) bekezdése szerint az 
egészségügyi dolgozókkal szemben etikai eljárás lefolytatására Megyei Etikai Tanácsok 
(MET) működnek. 
Ugyanezen szakasz (9) bekezdése értelmében a megyékben és a fővárosban működő MET-ek 
tagjai: 

a) az egészségügyi államigazgatási szerv 3 képviselője, akik közül egy orvos, 1 
gyógyszerész, 1 egészségügyi szakdolgozó, 

b) az egészségügy területén működő szakmai kamarák illetékes területi szervezete által 
delegált 1-1 képviselő, 

c) a szakmai kollégiumok elnöksége által delegált egy tag, 
d) a megye területén működő egészségügyi szakellátást nyújtó közszolgáltatók közül a 

gyógyintézetek 
da) 1-1 képviselője, 
db) fenntartóinak/tulajdonosainak…1-1 képviselője, függetlenül az általuk 
fenntartott/tulajdonolt gyógyintézetek számától. 

 
A képviselő-testület a 83/2007. (IV.26.) számú határozatával Szigeti Szabolcsot, majd az ezt 
módosító 126/2007. (VI.28.) számú határozatával dr. Hóbor Béla főorvost delegálta a 
Baranya Megyei Etikai Tanácsba, aki azóta is részt vesz a Tanács munkájában. 
 
Indítványozom, hogy dr. Hóbor Béla megbízatását – eddigi munkáját megköszönve – a 
Tisztelt Képviselő-testület 2014. december 31-ig hosszabbítsa meg azzal, hogy amennyiben a 
város lakosságát közvetlenül érintő etikai ügy tárgyalására kerül sor – a titoktartási 
kötelezettség tiszteletben tartása mellett – a képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
Az előterjesztést a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi 
ülésen ismerteti. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a dr. Hóbor Béla Baranya Megyei Etikai Tanácsi 
tagsági megbízatásának meghosszabbításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A képviselő-testület dr. Hóbor Béla Baranya Megyei Etikai Tanácsi tagsági megbízatását 
2014. december 31. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy amennyiben a város lakosságát 
közvetlenül érintő etikai ügy tárgyalására kerül sor – a titoktartási kötelezettség tiszteletben 
tartása mellett – a képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Baranya Megyei Etikai Tanács 
Elnökét a testület döntéséről tájékoztassa. 
 
Határidő: .értelem szerint 
Felelős: Polics József   polgármester 
 
Komló, 2011. január 27. 
       Polics József 
       Polgármester 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
    KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL_____ 
 
 
 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2007. június 28-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
Tárgy: 83/2007. (IV.26.) sz. határozat módosítása 
 
 

126/2007. (VI.28.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és az ügyrendi bizottság 
véleménye alapján - megtárgyalta a 83/2007. (IV.26.). sz. határozat módosítását. 
 
A képviselő-testület a Megyei Etikai Tanácsba dr. Hóbor Béla főorvost delegálja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ÁNTSZ Dél-dunántúli Intézetét 
tájékoztassa.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Páva Zoltán   polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Páva Zoltán  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
jegyző 
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