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2016 szeptember 29-i 

a Képviselők Közgyűlésén – mint az Országos Egészségbiztositási Pénztár vezető 

szerven  belüli biztositottak Maros Megyei Tanácsot képviselő küldöttjének 

kijelölésére vonatkozóan  

 

Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a Humánerőforrás  2016.09.22-i , 17.786 számú tényfeltáró indoklását a 
Képviselők Közgyűlésén – mint az Országos Egészségbiztositási Pénztár vezető szerven  
belüli biztositottak Maros Megyei Tanácsot képviselő küldöttjének kijelölésére 
vonatkozóan, 
 
Az egészségügyi reformról szóló 2006/95 sz. Törvény 283.cikke (1) bekezdésének a) 
betűje által előirt rendelkezések értelmében, újból közzétett, az utólagos 
módositásokkal és kiegészitésekkel,  
 
Az újból közzétett, utólagosan módositott és kiegészitett 2001/215 sz.helyi 
önkormányzati Törvény  97.cikkének (1) bekezdése értelmében,  
 

határozza: 

 

1.Cikk. Az Országos Egészségbiztositási Pénztár Képviselők Közgyűlésén belüli 

biztositottak Maros Megyei Tanácsot képviselő tagjaként  Lakodi Emőkét jelöltetik.  

 

2.Cikk. A Képviselők Közgyűlésén – mint az Országos Egészségbiztositási Pénztár 

vezető szerven  belüli biztositottak Maros Megyei Tanácsot képviselő küldöttjének 

kijelölésére vonatkozó 2014.09.11/ 136 sz. Maros Megyei Tanács Határozat hatályát 

veszti.  

 

3.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve az Országos Egészségbiztositási Pénztár, a 

Maros Megyei Tanács szakapparátusát képező Humánerőforrás Szolgálat, Lucia Olar és 

a jelen határozat 1.cikkje alatt kijelölt személy számára, melyek felelősek ennek 

végrehajtásáért.  

 

 

 

 

 

ELNÖK                                                                                                   Ellenjegyző  

Péter Ferenc                                                                                              TITKÁR 

                                                                                                          Paul Cosma  

 

 



 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
2016.09.22/17.786 Sz. 
VI D/1 Dosszié 
 

INDOKLÁS 
a Képviselők Közgyűlésén – mint az Országos Egészségbiztositási Pénztár vezető 

szerven  belüli biztositottak Maros Megyei Tanácsot képviselő küldöttjének 
kijelölésére vonatkozóan  

 
A Képviselők Közgyűlésén – mint az Országos Egészségbiztositási Pénztár vezető 
szerven  az újból közzétett, utólagosan módositott és kiegészitett egészségügyi 
reformra vonatkozó 2006/95 sz. Törvény 282. cikke (1) bekezdésének a) betűje által 
előirt rendelkezései által szabályozott.  
 
A képviselők Közgyűlése 4 éves időszakra alapitódik és „a megyei tanácsok, valamint 
Bukarest Municipium Általános Tanácsának képviselő küldöttjei alkotják, amelyek 
száma mindegyik megye esetén egy (...)”. 
 
Az egészségügyi reformra vonatkozó 2006/95 sz. Törvény 285. Cikkjébe foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően a Képviseletei Közgyűlés az alábbi kötelezettségekkel 
rendelkezik:  

a) felülvizsgálja a jogosultak által jóváhagyott költségvetések elosztását és 
azok módositását megillető szükséges intézkedések meghozatala érdekében 
javaslatokat tesz a törvényeknek megfelelően az engedélyezésre jogosult 
vezető tisztviselő számára; 
 
b) felülvizsgálja a pénzeszközök felhasználását, az egészségügyi biztositási 
rendszer keretén belüli költségeket, a biztositott orvosi szolgáltatásokat és az 
alapvető szolgáltatáso szerződéses csomagjait megillető tarifákat és 
javaslatokat tesz a pézügyi alapok hatékony felhasználását, valamint a 
biztositottak jogainak betartását illetően.  

 
A Maros Megyei Tanács 2014.09.11/136 sz. Határozata által, a Maros Megyei Tanács 
szakapparátusának akkori jogi tanácsos köztisztviselői beosztottságát betöltő 
személy, Lucia Olar volt kijelülve a vezető szerv keretén belüli biztositottak 
képviselőjeként.  
 
Amennyiben az illetékes köztisztviselő szolgálati alkalmassága 2015.11.02-i 
dátummal, a Maros Megyei Tanács Elnökének 2015/344 sz. Rendelete által megszűnt, 
új képviselő kijelölése szükségeltetik.  
 
Megemlitjük, hogy az az egészségügyi biztositás vagy Országos Egészségbiztositási 
Pénztár és vezető szerven belüli személyek az alábbi kötelezettségeket kell 
teljesitsék:  
 
a) legyenek román állampolgárok és rendelkezzenek Romániai tartozkodási helyel, 
lakcimmel; 
b) legyenek biztositott; 
c) ne szerepeljenek bűnügyi vagy adóügyi nyilvántartásban.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
A fentiek fényében, jóváhagyás céljából előterjesztjük a a Képviselők Közgyűlésén – 
mint az Országos Egészségbiztositási Pénztár vezető szerven  belüli biztositottak 
Maros Megyei Tanácsot képviselő küldöttjének kijelölésére vonatkozó 
határozattervezetet.  

 
ELNÖK 

Péter Ferenc  
 
 
 
 
 
 
 
 
Összeállitotta: 
Szolgálatvezető: Elena Popa/2.példány 
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