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2022. január 26.-i 

5. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Klinikai Kórháznak a szervezeti felépítésének és létszámkeretének a 

jóváhagyására vonatkozó 167/2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 melléleteinek a 

módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének az 1671/20.01.2022. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás szolgálat 1694/20.01.2022. sz. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak az 

1705/20.01.2022. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Klinikai Kórház 19010/03.12.2021. sz. és 433/07.01.2022. sz. 

átirataira, a 10658/04.10.2021. sz. ideiglenes funkcionális felépítésre, amint a Maros Megyei 

Közegészségügyi Igazgatóság 14264/03.01.2022. sz. véleményezéssel volt módosítva és 

kiegészítve, 

Figyelembe véve, az 56/2009. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, az Egészségügyi Minisztérium 

által gyakorolt feladat és hatáskör együttesnek a helyi közigazgatási hatóságokra való átruházásra 

vonatkozó 162/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet alkalmazási metodológia, 15. cikkely 

rendelkezéseit, 

A kórházi orvosi ellátás személyzeti normáknak a jóváhagyására, valamint a személyzeti normák 

jóváhagyásáról szóló 1.778/2006. sz. Közegészségügyi miniszteri rendelet módosítására és 

kiegészítésére vonatkozó 1224/2010. sz. Egészségügyi miniszteri rendelet, előírásainak a 

betartásával, 

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

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

a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Klinikai Kórháznak a szervezeti felépítésének és létszámkeretének a 

jóváhagyására vonatkozó 167/2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 melléletei 

módosulnak és a jelen határozat szerves részét képező I és II mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás 

Szolgálatával és a Gazdasági igazgatóságával, valamint a Maros Megyei Klinikai Kórháznak, 

amely felel a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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1671/20.01.2022. sz. 

IX.B.1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Klinikai Kórháznak a szervezeti felépítésének és létszámkeretének a 

jóváhagyására vonatkozó 167/2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 melléleteinek a 

módosításáról 

 

A Maros Megyei Klinikai Kórháznak a szervezeti felépítésének és létszámkeretének a 

jóváhagyására vonatkozó 167/2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, jóváhagyták a kórházi 

egység szervezeti felépítését és létszámkeretét. 

A PalPlan SIPOCA733/MySMIS 129439 projekt, amelynek a haszonélvezője az Egészségügyi 

Minisztérium, kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megyei Klinikai Kórház vezetősége a 

19010/03.12.2021. sz. átirattal, kéri a szervezeti felépítésnek és a létszámkeretnek a módosítását, a 

Palliatív kezelési szolgálatnak a létrehozásával, 9 állással. 

Az 56/2009. sz. Kormányhatározatban jóváhagyott, az Egészségügyi Minisztérium által gyakorolt 

feladat és hatáskör együttesnek a helyi közigazgatási hatóságokra való átruházásra vonatkozó 

162/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet alkalmazási metodológia 15. cikkely előírásainak 

értelmében, a helyi közigazgatási hatóságnak, a téren sajátos feladatkörrel rendelkező szervein 

keresztül, a hatáskörébe tartozik a jóváhagyott szervezeti felépítés és létszámkeret módosításnak a 

jóváhagyása. 

A jóváhagyásnak alávetett Szervezeti felépítést és létszámkeretet 1974 állásra alapozzák és a Maros 

Megyei Közegészségügyi Igazgatóság által, a 14264/2021. sz. alatt, véleményezett funkcionális 

szervezés alapján állították össze. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 136. cikkely (1) bekezdés és 

(8) bekezdés ”a” betű rendelkezéseit, alávetjük jóváhagyásra a Maros Megyei Klinikai Kórháznak a 

szervezeti felépítésének és létszámkeretének a jóváhagyására vonatkozó 167/2021. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat 1 és 2 melléleteinek a módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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