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2021. június 24.-i 

106. számú HATÁROZAT 

A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak, a Szervezési és 

működési szabályzatának a jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 16490/16.06.2021. sz. Indokolását, a Humánerőforrás 

Szolgálatnak a 16791/18.06.2021. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak 16819/18.06.2021. sz. 

jogi jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 

9875/08.06.2021. sz. kérésére, 

Tekintetbe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az egészségügy terén 

való reformra vonatkozó 95/2006. sz. Törvény előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés „c” 

betűvel és a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak, a 

Szervezési és működési szabályzatát, amely a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe van 

foglalva. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi 

Kórháznak, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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16490/16.06.2021. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak, a Szervezési és 

működési szabályzatának a jóváhagyásáról 

 

A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, fekvőbeteg gondozó 

egészségügyi egység, amely a Maros Megyei Tanács hálózatában található, akkreditálási folyamat 

alatt áll. 

A kórházak értékelési és akkreditálási szabványok, eljárások és metodológia jóváhagyására 

vonatkozó 446/2017. sz. Egészségügyi miniszteri rendelet előírásai szerint, ebben a procedúrában 

az egyik kért dokumentum a kórház Szervezési és működési szabályzata. 

A 9875/08.06.2021. sz. átirattal a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi 

Kórház vezetősége, kérte a kórház Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyását. 

Az Egészségügyi Minisztérium hálózatának, a kórházainak a szervezési és működési 

szabályzataikat az egészségügyi miniszter rendeletével hagyják jóvá, az Egészségügyi Minisztérium 

szervezésére és működésére vonatkozó 144/2010. sz. Kormányhatározat 14. cikkely (3) bekezdés 

alapján. 

A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház esetében, figyelembe véve 

ennek az egészségügyi egységnek az ügykezelésének az átvételét a Maros Megyei Tanács által, a 

Közegészségügyi Minisztérium által gyakorolt feladat és hatáskör együttesnek, a helyi 

közigazgatási egységeknek való átutalására vonatkozó 162/2008. sz. Sürgősségi Rendelet, valamint 

a megyei tanácsoknak, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre 

vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű által előírt, 

feladatköreiket, alátámasztva az (5) bekezdés „c” betűvel, az intézmény Szervezési és működési 

szabályzatát jóváhagyja a Maros Megyei Tanács. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Municípiumi Kórháznak, a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról 

szóló határozattervezetet. 

 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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