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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2018. augusztus 30.-i 

106. számú HATÁROZAT 

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, 

részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a betöltésének érdekébe szervezett 

versenyvizsgának az írásbeli, klinikai vagy gyakorlati próbáinak a vizsgáztató bizottságainak az 

összetételének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 18180/24.08.2018. sz. indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház 

11952/13.08.2018. sz. kérését, 

Az utólag módosított és kiegészített, 1406/2006. sz. Közegészségügyi miniszteri rendelettel 

jóváhagyott, a közegészségügyi egységekben a részlegvezetői, laboratóriumvezetői és 

szolgálatvezetői tisztségeknek a betöltésének a versenyvizsgáinak vagy felvételiinek a 

megszervezésére vonatkozó normák, 19. cikkely előírásai szerint, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés d) betű, megerősítve az (5) bekezdés a) betű 3. pont 

által és a 97. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak a 70/28.06.2018. sz. Határozatával engedélyezett 

a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, 

részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a betöltésének az érdekébe szervezett 

versenyvizsgáknak az írásbeli, klinikai vagy gyakorlati próbáinak a vizsgáztató bizottságainak a 

névszerinti összetételét, a melléklet szerint, amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás 

Szolgálatával és a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórháznak, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

18180/24.08.2018. sz.  

II.14 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, 

részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a betöltésének érdekébe szervezett 

versenyvizsgának az írásbeli, klinikai vagy gyakorlati próbáinak a vizsgáztató bizottságainak az 

összetételének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 70/28.06.2018. sz. Határozatával engedélyezték a Dicsőszentmárton-

i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg 

vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a betöltésének érdekébe szervezett versenyvizsgáknak a 

megszervezését. 

Az utólag módosított, a közegészségügyi egységekben a részlegvezetői, laboratóriumvezetői és 

szolgálatvezetői tisztségeknek a betöltésének a versenyvizsgáinak vagy felvételiinek a 

megszervezésére vonatkozó normákat jóváhagyó, 1406/2006. sz. Közegészségügyi miniszteri 

rendelet 19. cikkely előírja, hogy „A vizsgáztató bizottságoknak az összetételét az a hatóság 

határozza meg, amelynek alávan rendelve a közegészségügyi egység annak a javaslatára”. 

A vizsgáztató bizottságoknak a szervezését a Közegészségügyi Miniszter 1406/2006. sz. 

rendeletének a 18. cikkely az (1)-(2) bekezdés szabályozza. 

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórháznak, a versenyvizsgát 

szervező intézménynek, az ügyintézője, a 11952/13.08.2018. sz. átirattal közölte velünk, a 

vizsgáztató bizottságoknak a létrehozására vonatkozó javaslatait, kérve a vizsgáztató 

bizottságoknak a létrehozására vonatkozó közigazgatási okirattervezetnek a beterjesztését, mint a 

70/2018. sz. MMTH tárgyát képező, a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi 

Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a 

betöltésének érdekébe szervett versenyvizsgáknak az eljárásainak a lebonyolításához szükséges 

szakasz. 

Figyelembe véve a fennebbieket, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi 

közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, megerősítve az 

(5) bekezdés ”a” betű 3. pont által és a 97. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, alávetjük 

megvitatásra és jóváhagyásra a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi 

Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a 

betöltésének érdekébe szervett versenyvizsgának az írásbeli, klinikai vagy gyakorlati próbáinak a 

vizsgáztató bizottságainak az összetételének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

 

 

18181/24.08.2018. sz.  

II.22 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, 

részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a betöltésének érdekébe szervezett 

versenyvizsgának az írásbeli, klinikai vagy gyakorlati próbáinak a vizsgáztató bizottságainak az 

összetételének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 70/28.06.2018. sz. Határozatával engedélyezték a Dicsőszentmárton-

i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg 

vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a betöltésének érdekébe szervezett versenyvizsgáknak a 

megszervezését. 

A részleg vezetői, laboratóriumvezetői és szolgálatvezetői tisztségek betöltéséhez, a versenyvizsgát 

vagy a felvételit, a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház szintjén 

szervezik meg, a közegészségügyi egységnek az ügyvezetője által, amelyeket az erre a célra 

létrehozott bizottságok előtt tartanak meg. 

Az utólag módosított, a közegészségügyi egységekben a részlegvezetői, laboratóriumvezetői és 

szolgálatvezetői tisztségeknek a betöltésének a versenyvizsgáinak vagy felvételiinek a 

megszervezésére vonatkozó normákat jóváhagyó, 1406/2006. sz. Közegészségügyi miniszteri 

rendelet 19. cikkely előírja, hogy „A vizsgáztató bizottságoknak az összetételét az a hatóság 

határozza meg, amelynek alávan rendelve a közegészségügyi egység, annak a javaslatára”. 

A vizsgáztató bizottságoknak a szervezését, a Közegészségügyi Miniszter 1406/2006. sz. 

rendeletének a 18. cikkely az (1)-(2) bekezdés szabályozza, a következőképpen: 

 „(1) Az interjú próbának – az ügyintézési projektnek a megvédése, amely megengedi a 

jelentkezőnek az ügyintézői kapacitásainak a felmérését, a vizsgáztató bizottság a közegészségügyi 

egységnek az igazgató tanácsából lesz kialakítva. 

 (2) Az írásbeli, klinikai vagy gyakorlati próbáknak, az orvosoknak a vizsgáztató 

bizottságainak az összetételét a következők szerint határozzák meg: az elnök a közegészségügyi 

egységnek az orvosi igazgatója lesz; tagok lesznek: egy a profil tantárgyat előadó tanerő, a klinikai 

részlegeknek, vagy főorvos az illető szakosodással, a nem klinikai részlegeknek; az illető 

közegészségügyi egységnek az egyik fő/szak orvosa; egy főorvos az illető szakról, akit a területi 

orvosi kamara vagy a Bukarest Municípium Orvosi Kamarája jelölt ki; annak a hatóságnak a 

képviselője, amelynek alá van rendelve a közegészségügyi egység; a titkár egy orvos lesz.” 

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórháznak, a versenyvizsgát 

szervező intézménynek, az ügyintézője, a 11952/13.08.2018. sz. átirattal közölte velünk, a 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 

vizsgáztató bizottságoknak a létrehozására vonatkozó javaslatait, ezekben, a bizottságokban, a 

megyei közhatóság képviselői nélkül. 

A megyei tanácsnak a hatáskörét, a vizsgáztató bizottságok összetételének a jóváhagyására 

vonatkozóan, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés 

”a” betű 3. pont és a 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezései által, az alárendelt közszolgálatok 

ügykezelésére vonatkozó feladatok kategóriája szabályozza. 

Figyelembe véve a fennebbieket és tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a 

Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, 

részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a betöltésének érdekébe szervezett 

versenyvizsgának az írásbeli, klinikai vagy gyakorlati próbáinak a vizsgáztató bizottságainak az 

összetételének a jóváhagyására vonatkozó 18180/24.08.2018. sz. indokolást, úgy értékeljük, hogy 

teljesítve vannak a törvényes feltételek, a jelen határozattervezetnek a jóváhagyásra való 

alávetéséhez. 

 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ 

Elena Popa  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Elena Popa szolgálatvezető /2 péld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 18195/24.08.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, 

részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a betöltésének érdekébe szervezett 

versenyvizsgának az írásbeli, klinikai vagy gyakorlati próbáinak a vizsgáztató bizottságainak az 

összetételének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 18180/24.08.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálatnak a 18181/24.08.2018. sz. 

Szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

Az utólag módosított, a közegészségügyi egységekben a részlegvezetői, laboratóriumvezetői és 

szolgálatvezetői tisztségeknek a betöltésének a versenyvizsgáinak vagy felvételiinek a 

megszervezésére vonatkozó normákat jóváhagyó, 1406/2006. sz. Közegészségügyi miniszteri 

rendelet 19. cikkely előírásai szerint, az írásbeli, klinikai vagy gyakorlati próbáknak a vizsgáztató 

bizottságainak az összetételét, az a hatóság határozza meg, amelynek alá van rendelve a 

közegészségügyi egység, annak a javaslatára. 

A vizsgáztató bizottságoknak a szervezését a Közegészségügyi Miniszter 1406/2006. sz. 

rendeletének a 18. cikkely az (1)-(2) bekezdés szabályozza. 

Az ingatlanoknak az állam magántulajdonából és az Egészség és Családügyi Minisztérium 

ügykezelése alól, a megyék köztulajdonába és az illető megyei tanácsoknak az ügykezelésébe való 

átutalására vonatkozó 867/2002. sz. Kormányrendelet 3. cikkely előírásai szerint, a 

Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház, a Maros Megyei Tanácsnak 

alárendelt megyei közérdekű egészségügyi egység. 

Így, a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórháznak, a 

11952/13.08.2018. sz. átirattal közölte velünk, az írásbeli, klinikai vagy gyakorlati próbáknak a 

vizsgáztató bizottságainak, a névszerinti összetételére vonatkozó javaslatait, amelyet a 

Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórházban elfoglalatlan levő, részleg 

vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a betöltésének érdekébe szervezett versenyvizsgára 

hoztak létre. 
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A határozattervezetnek az ellenőrzésének következtébe, kitűnik a tény, hogy a javasolt vizsgáztató 

bizottságoknak az összetétele, teljesíti az utólag módosított és kiegészített, 1406/2006. sz. 

Közegészségügyi miniszteri rendelettel jóváhagyott, A közegészségügyi egységekben a 

részlegvezetői, laboratóriumvezetői és szolgálatvezetői tisztségeknek, a betöltésének, a 

versenyvizsgáinak vagy felvételiinek a megszervezésére vonatkozó normák által megkövetelt 

törvényes feltételeket. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés ”a” betű 3. 

pont rendelkezései szerint, a Maros Megyei Tanács, az alárendelt közszolgálatoknak az 

ügykezelésére vonatkozó feladatokat gyakorol. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 

A fennebb bemutatottak szempontjából, tekintettel a fennebb említett jogi előírásokra, úgy 

értékeljük, hogy a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében 

elfoglalatlan levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a betöltésének érdekébe 

szervezett versenyvizsgának az írásbeli, klinikai vagy gyakorlati próbáinak a vizsgáztató 

bizottságainak az összetételének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni 

megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

  

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ nevébe 

Adriana Farkas Szolgálatvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készített: Catrinoi Ionuț / 2 pld. 
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