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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 
 

2016. február 25-i 
29. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács 2015.12.17.-i 168. számú a Maros Megyei Kórház és a 
Dicsőszentmártoni „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház igazgatói - 

magán személy funkció elfoglalásának a versenyvizsgáinak az óvásainak 
megoldására alakított bizottság kinevezésére vonatkozó Határozat kibővítésére 

Maros Megyei Tanács, 
Figyelembe véve a Maros Megyei Tanács 2015.12.17.-i 168. számú a Maros Megyei 
Kórház és a Dicsőszentmártoni „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 
igazgatói - magán személy funkció elfoglalásának a versenyvizsgáinak az 
óvásainak megoldására alakított bizottság kinevezésére vonatkozó Határozat 
kibővítésére vonatkozó 2016.02.18.-i 3049. számú indokolást, valamint a 
szakbizottságok véleményezését, 
Az Egészségügyi Minisztérium hálózatába tartozó közkórházak igazgatói -  magán 
személy funkció elfoglalásának a versenyének a megszervezésére és 
lebonyolításának a szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 2010. évi 1082. 
számú Egészségügyi Miniszteri Rendelet előírásainak a betartásával, 
Figyelembe véve a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2016.01.18.-i 23. számú a 
Dicsőszentmártoni „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház igazgatói - 
magán személy funkció elfoglalásának a versenyének a megszervezésére és 
lebonyolításának a szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó Rendelkezését, 
Az újraközölt, utólag megváltoztatott és kibővített 2001. évi 215-ös helyi 
közigazgatási Törvény 91. cikkelyének, (1) bekezdésének d) betüjének és a 97. 
cikkely (1) bekezdésének alapján, 

határozza: 

I. cikkely A Maros Megyei Tanács 2015.12.17.-i 168. számú a Maros Megyei Kórház 
és a Dicsőszentmártoni „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház igazgatói - 
magán személy funkció elfoglalásának a versenyvizsgáinak az óvásainak 
megoldására alakított bizottság kinevezésére vonatkozó Határozata kibővítődik a 
következő képen: 

1. Az 1. cikkely után az 1^1 cikkely lesz beiktatva a következő tartalommal: 

„1^1 cikkely Az óvásokat megoldó bizottságok, amelyeket az 1. cikkely szerint 
rendelkezései hoztak létre, meg fogják oldani az összes óvást a 2016. év alatt 
lefolytatott eljárások alatt iktatott óvást.” 

II. cikkely A jelen határozat leközlésre kerül Maros Megyei Kórház és a 
Dicsőszentmártoni „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház adminisztrációs 
bizottságainak, valamint az óvásokat megoldó bizottságok tagjainak. 
 
ELNÖK               Ellenjegyzi 
Ciprian Dobre                                                                       JEGYZŐ  
                                                Paul Cosma     
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁN ERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 
 
 3049/18.02.2016 sz. 
VI D/1 akta 
 
 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács 2015.12.17.-i 168. számú a Maros Megyei Kórház és a 
Dicsőszentmártoni „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház igazgatói - 
magán személy funkció elfoglalásának a versenyvizsgáinak az óvásainak 
megoldására alakított bizottság kinevezésére vonatkozó Határozat 
kibővítésére 

 

A Maros Megyei Tanács 2015.12.17.-i 168. számú Határozatával kinevezték a  
Maros Megyei Kórház és a Dicsőszentmártoni „Dr. Gheorghe Marinescu” 
Municípiumi Kórház igazgatói - magán személy funkció elfoglalásának a 
versenyvizsgáinak az óvásainak megoldására alakított bizottságot. 

Mivel a Dicsőszentmártoni „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 
igazgatói - magán személy funkció elfoglalásának az eljárásánál nem voltak 
jelentkezők, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2016.01.18.-i 23. számú 
Rendelkezésével jóváhagytak egy új ennek a funkciónak az elfoglalásának a 
Szabályzatát, az eljárás kivitelezésének a naptárával, amely a 2016.03.25.-i 
eredmény kifüggesztéssel lesz bezárva. 

Abban az esetben ha lesznek óvások az eljárással kapcsolatban, valamint azért is, 
hogy lefedjenek más hipotetikus eseteket amelyek feltételezik az igazgatói 
funkciók elfoglalásának az eljárását mind a két egészségügyi egységnél, 
javasolják a Maros Megyei Tanács 2015.12.17.-i 168. számú Határozatának a 
kibővítését. 

Ebben az értelemben, az előbb említett közigazgatási dokumentum 1. cikkelye 
szerint létrehozott bizottságok az igazgatói - magán személy funkció 
elfoglalásának minden lefolytatott eljárásánál működni fognak mind a két 
egészségügyi egységnél. 

Figyelembe véve a fentieket, javasolják jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 
2016.12.17.-i 168. számú a Maros Megyei Kórház és a Dicsőszentmártoni „Dr. 
Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház igazgatói - magán személy funkció 
elfoglalásának a versenyvizsgáinak az óvásainak megoldására alakított bizottság 
kinevezésére vonatkozó Határozat kibővítésére vonatkozó határozat tervezetet. 

 

ELNÖK 

Ciprian Dobre 

 

Készítette: Elena Popa Szolgálat vezető/2 példány 
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