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2020/179 számú HATÁROZAT 

a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti 

felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2020. december 21-i soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének, a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán 

Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének 

jóváhagyására vonatkozó jelentését, 

figyelembe véve: 

 a Gazdasági Igazgatóság előterjesztését, valamint Kovászna Megye Tanácsa 

szakbizottságainak véleményezését; 

 az utólag módosított és kiegészített, újraközölt, az egészségügy reformjáról szóló 

2006/95-ös számú törvényt; 

 az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból fizetett személyzet bérezésére 

vonatkozó 2017/153-as számú kerettörvényt; 

 a 2003/104-es számú, a holttestek szállítására és a szervátültetések céljából kivett 

emberi szervekre és szövetekre vonatkozó törvényt; 

 a 2009/56-os számú kormányhatározattal jóváhagyott, a 2008/162-es számú 

sürgősségi kormányrendelet alkalmazására vonatkozó módszertani norma 15. 

szakaszának d) pontját, 

 az utólag módositott és kiegészitett, 2018/140-es számú, a szolgáltatáscsomagok 

jóváhagyásáról és a szociális egészségbiztosítási rendszeren belüli orvosi ellátás, 

gyógyszerek és orvostechnikai eszközök nyújtásának feltételeit a 2018–2019-es 

évekre vonatkozó keretmegállapodás jóváhagyásáról szóló kormányhatározat 

második mellékletének 234. bekezdését; 

 a mentális egészségi központok létrehozásáról, szervezéséről és működéséről szóló 

2006/375-ös számú egészségügyi miniszteri rendeletet; 

 a személyzeti normatívák jóváhagyásáról szóló 2006/1778-as számú egészségügyi 

miniszteri rendeletet; 

 a sürgősségi ellátási egységek és részlegek vezetésére és megszervezésére 

vonatkozó, utólag módosított és kiegészített, 2007/1706-os számú egészségügyi 

miniszteri rendeletet; 

 az egészségügyi egységeknél az aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályok és 

részlegek szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló, utólag 

módosított és kiegészített, 2009/1500-as számú egészségügyi miniszteri rendeletet;  

 a 2006/1778-as számú, a személyzeti normatívák jóváhagyásáról szóló 

egészségügyi miniszteri rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 2010/1224-

es számú egészségügyi miniszteri rendeletet; 

 az egészségügyi egységekben az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 

felügyeletére, megelőzésére és korlátozására vonatkozó normák jóváhagyásáról 

szóló 2016/1101-es számú egészségügyi miniszteri rendeletet; 



 Kovászna Megye Tanácsának, a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei 

Sürgősségi Kórház egészségügyi ellátási menedzsmentjének átvételéről szóló 

2010/83-as számú határozatát, 

 Kovászna Megye Tanácsának, a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei 

Sürgősségi Kórház szerkezeti felépítésének jóváhagyásáról szóló 2015/42-es számú 

határozatát, 

 a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház 

menedzserének a 2020.12.09./18090/4358-as számú átiratát, melyet Kovászna 

Megye Tanácsa Főiktatójában a 2020.12.09./13555-ös számmal bejegyeztek be, 

a 2020/57-es számú sürgősségi kormányrendelet, a Közigazgatási Törvénykönyv 173.  szakasza 

(2) bekezdése c) pontja és 182.  szakasza (1) bekezdése alapján; 

 

ELHATÁROZZA 

 

1. szakasz – Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház 

szervezeti felépítését az 1. számú melléklet szerint. 

2. szakasz – Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház 

tisztségjegyzékét a 2 és 2a számú melléklet szerint. 

3. szakasz – Az 1, 2 és 2a számú melléklet a jelen határozat szerves részét képezi. 

4. szakasz – (1) Jelen határozat előírásai 2020/57-es számú sürgősségi kormányrendelet, a 

Közigazgatási Törvénykönyv 199. szakasza alapján lép érvénybe. 

(2) Jelen határozat érvénybe lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Kovászna 

Megye Tanácsának, a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház 

szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2019/172-es számú 

határozata. 

5. szakasz – Jelen határozat előírásainak végrehajtásával a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán 

Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházat és Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának Gazdasági 

Igazgatóságát bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. december 21. 

 

 

 TAMÁS Sándor 

 elnök 

 

 

 

Ellenjegyzi, 

VARGA Zoltán 

Kovászna megye főjegyzője 

 

 

,,Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română” 
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