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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2022. március 24.-i 

43. számú HATÁROZAT 

A Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan 

levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségnek, a betöltésének érdekébe a versenyvizsga 

megszervezésének a véleményezésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 6863/17.03.2022. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 6889/17.03.2022. sz. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 

6900/17.03.2022. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak a 

3104/2022. sz. kérését, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az egészségügyi reformjára 

vonatkozó 95/2006. sz. Törvény 185. cikkely (1) bekezdés, valamint a közegészségügyi 

egységekben a részlegvezetői, laboratóriumvezetői és szolgálatvezetői tisztségeknek, a 

betöltésének, a versenyvizsgájának vagy felvételijének a megszervezésére vonatkozó normáknak a 

13. cikkely előírásaira, amelyet az utólag módosított és kiegészített, 1406/2006. sz. Egészségügyi 

miniszteri rendelettel hagytak jóvá, 

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

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

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

 

határoz: 

 

1. cikkely Engedélyezi, a Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 

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

versenyvizsgának a megszervezését, amelyeket a jelen határozatnak a szerves részét képező 

mellékletbe foglaltak. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás 

Szolgálatának és a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak, amely 

felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

   

 

6863/17.03.2022. sz. 

IX/B/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan 

levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségnek, a betöltésének érdekébe a versenyvizsga 

megszervezésének a véleményezésére vonatkozóan 

 

A Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, a 3104/2021. sz. átirattal, 

kéri az engedélyt, 13 részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a betöltésének érdekébe, a 

versenyvizsga lebonyolítására, amint következnek: 

 Részleg vezető – Belgyógyászat; 

 Részleg vezető – Általános sebészet; 

 Részleg vezető – Nőgyógyászat; 

 Részleg vezető – Neurológia – krónikus neurológia; 

 Részleg vezető – Krónikus pszichiátria I; 

 Részleg vezető – Akkut pszichiátria II; 

 Részleg vezető – Krónikus (állandó) pszichiátria III; 

 Részleg vezető – Krónikus (állandó) pszichiátria IV; 

 Részleg vezető – Gyermekgyógyászat; 

 Részleg vezető – Krónikus belgyógyászat; 

 Részleg vezető – Sürgősség fogadó osztály; 

 Laboratóriumvezető – Orvosi analízis laboratórium; 

 Laboratóriumvezető – Orvosi radiológia és felvétel laboratórium. 

Az utólag módosított, 1406/2006. sz. Közegészségügyi miniszteri rendelettel, jóváhagyták a 

közegészségügyi egységekben a részlegvezetői, laboratóriumvezetői és szolgálatvezetői 

tisztségeknek a betöltésének a versenyvizsgájának vagy felvételijének a megszervezésére vonatkozó 

normákat. 

A közegészségügyi egységekben a részlegvezetői, laboratóriumvezetői és szolgálatvezetői 

tisztségeknek a betöltésének a versenyvizsgájának vagy felvételiének a megszervezésére vonatkozó 

normáknak a 13. cikkely rendelkezései szerint, amelyet az előbb említett jogszabállyal hagytak 

jóvá, „A Közegészségügyi egységeknek, a részlegvezetői, laboratóriumvezetői és szolgálatvezetői 
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tisztségeknek a betöltésének a versenyvizsgájának vagy felvételiének a megszervezésének a kérését 

az a hatóság engedélyezi, amelynek alá van rendelve az egészségügyi egység”. 

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

Marinescu” Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg vezető/laboratóriumvezető 

tisztségnek, a betöltésének érdekébe a versenyvizsgának a megszervezésének a véleményezésére 

vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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