
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

165. számú HATÁROZAT 
2016. október 27-i 

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 2017 évi szervezeti 
ábrájának jóváhagyására vonatkozóan 

 
Maros Megyei Tanács, 
 
Figyelembe véve a Maro Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság,- a 
Maros  Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság keretén belüli 2017 évi 
szervezeti ábra jóváhagyására vonatkozó 2016.10.11/31257 sz. kérelmét, 
 
Látván a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 2017 évi szervezeti 
ábrájának jóváhagyására vonatkozó 2016.10.20/19.243  sz. tényfeltáró indoklását, 
valamint a szakbizottságok meghagyását, 
 
Az újból közzétett (2), utólagosan módosított és kiegészített, köztisztviselők 
szervezeti szabályzatára vonatkozó 1999/188 sz. Törvény 23.Cikke, (1) bekezdésének 
a)-g) betűje és a (2) bekezdése, b) betűje által előírt rendelkezések értelmében, 
 
Figyelembe véve a Nemzeti  Köztisztviselői Ügynökség Elnökének,a köztisztviselői 
állások betöltését megillető Útmutatások jóváhagyására vonatkozó 2006.08.24/7660 
sz. Rendeletét,  
 

Az újból közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 2001/215 sz. helyi 

közigazgatási Törvény 91.cikke, (1) bekezdésének, d) betűje, az (5) bekezdésének, a) 

betű, 2) pontja,  valamint a 97.cikke, (1) bekezdése által előírt rendelkezések 

értelmében,  

határozza: 

1.Cikk. A jelen határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően 

jóváhagyásra kerül a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 2017 évi 

szervezeti ábrája.  

2.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve a Nemzeti  Köztisztviselői Ügynökség, Maros 

Megye Prefektusi Intézménye és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Igazgatóság számára.  

3.Cikk. A jelen határozat kivitelezésének felelőssége a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Igazgatóság felelősségére hárul.   

 
 
 
ALELNÖK                                                                                                 Ellenjegyző  
Alexandru  Cîmpeanu                                                                                     TITKÁR                                                                                                                                                                                                                     

Paul Cosma 



 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 
2016.10.20/19.243 Sz.  
II.  Dosszié  

 

INDOKLÁS 
a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 2017 évi szervezeti 
ábrájának jóváhagyására vonatkozóan 
 

 
Az újból közzétett, utólagosan módosított és kiegészített, köztisztviselők szervezeti 
szabályzatára vonatkozó 1999/188 sz. Törvény 23.Cikke, (1) bekezdésének b) betűje 
és a (4) bekezdése által előírt rendelkezések értelmében, a helyi közigazgatás 
közintézményeinek szervezeti ábráját évente a megye tanács elnöke állítja össze a 
szakapparátus által, mely a helyi tanács határozata, illetve a megye tanács 
határozata által hagyható jóvá.  
 
A szervezeti ábra egy olyan tervezeti dokumentum, amely a köztisztviselői állások 
betöltését megillető Útmutatások jóváhagyására vonatkozó 2006/7.660 sz. Rendelet 
álta előírt rendelkezéseknek megfelelően van összeállítva. 
 
Az említett közigazgatási rendelet 1.cikke, (1) bekezdése előirja, hogy a közigazgatás 
engedélyzésre jogosult tisztviselői kötelesek továbbítani a Nemzeti Köztisztviselői 
Ügynökségnek az újból közzétett, utólagosan módosított és kiegészített, a 
köztisztviselők szervezeti szabályzatára vonatkozó (r)  1999/188 sz. Törvény 
23.Cikke, (1) bekezdése, a)-g) betűje által előirt rendelkezéseknek megfelelő 
adatokat, amint következik:   
 a köztisztviselők előreléptetése érdekében fenntartott köztisztviselői állások 
maximális száma; 
 a gyors előreléptetés érdekében fenntartandó köztisztviselői állások 
maximális száma; 
 állás intejú során betöltendő köztisztviselői állások maximális száma; 
 a létesítendő köztisztviselői állások maximális száma; 
 újrarendezés alá vethető köztisztviselői állások maximális száma; 
 osztályhoz, kategóriához és szakmai fokozathoz rendelt köztisztviselői állások 
maximális száma; 
 a vezetői köztisztviselői állások és a főtisztviselői kategóriának megfelelő 
köztisztviselői állások maximális száma. 
 
A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság szerveztei struktúráját 119 
köztisztviselői állás alkotja, melyből: 14 vezetői köztisztviselői állás és 105 
végrehajtói köztisztviselői állás.  
A 2017-es évre vonatkozó szervezeti ábra által az alábbiak voltak meghatározva:  
- az intézmény 3 köztisztviselői alkalmazottja tud részt venni a felsőbb fokú szakmai 
fokozatra való előreléptetés érdekében szervezett vizsgán, melynek következtében 
az általuk betöltött köztisztviselői állások a vizsga eredményeknek megfelelően 
lesznek átalakítva; 
 



 

- állás interjú során betöltendő állások esetén, a hatályban lévő törvényes 
rendelkezéseknek és a költségvetés által jóváhagyott személyzeti kiadásoknak 
megfelelően 49 köztisztviselői állás javasolt.  

 
Tekintettel a fentiekben bemutatottakra, jóváhagyás céljából előterjesztjük a Maros 
Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 2017 évi szervezeti ábrájának 
jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet.  
  
 
 
 

                                                                                                         ELNÖK                                                                                

                                                                                                     Péter Ferenc                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összeállította:  NAGY Ildikó / 2 péld. 
Ellenărizte:  Schmidt Lorand főigazgató 
Szolgálat vezető E.Popa 

 



A Maros Megyei Tanács 2016/165 Sz. Határozat Melléklete

Köztisztviselői beosztás
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Állás interjú 
során betöltendő 

köztisztviselői 
állások száma

megyei jegyző 
 helyi tanács jegyző
a helyi közigazgatási hatóságok saját apparátusán belüli ügyvezető 
igazgató 1 1
az alérendelt közintézmények keretén belüli ügyvezető igazgató 2 2 0

a helyi közigazgatási hatóságok saját apparátusán belüli vezérigazgató

az alérendelt közintézmények keretén belüli vezérigazgató

a helyi közigazgatási hatóságok saját apparátusán belüli vezérigazgató 
helyettes
az alérendelt közintézmények keretén belüli vezérigazgató helyettes
szolgálat vezető 10 8 2
iroda vezető 1 1
sajátos vezetői köztisztviselő állások

Vezetői köztisztviselő kategória összesen 14 12 2 0 0 0 0 2
I osztályú könyvvizsgáló asszistens szakmai fokozat 1 0 1 1
I osztályú könyvvizsgáló fő szakmai fokozat
I osztályú könyvvizsgáló felsőfokú szakmai fokozat 1 1
 I osztályú jogi tanácsos pályakezdő szakmai fokozat 3 2 1 1
 I osztályú jogi tanácsos asszisztens szakmai fokozat 2 0 2 2
 I osztályú jogi tanácsos fő szakmai fokozat 1 1 1
 I osztályú jogi tanácsos felsőfokú szakmai fokozat 2 2
 I osztályú tanácsos pályakezdő szakmai fokozat 2 2 2
 I osztályú tanácsos asszisztens szakmai fokozat 1 1 1
 I osztályú tanácsos fő szakmai fokozat 1 1 1 1 1
 I osztályú tanácsos felsőfokú szakmai fokozat 17 14 3 3
 I osztályú szakértő pályakezdő szakmai fokozat
 I osztályú szakértő asszisztens szakmai fokozat
 I osztályú szakértő fő szakmai fokozat
 I osztályú szakértő felsőfokú szakmai fokozat
 I osztályú ellenőr pályakezdő szakmai fokozat 13 1 12 12
 I osztályú ellenőr asszisztens szakmai fokozat 17 7 10 10
 I osztályú ellenőr fő szakmai fokozat 17 11 6 2 0 6
 I osztályú ellenőr felsőfokú szakmai fokozat 20 12 8 2 2 8
 I osztályú sajátos köztisztviselői beosztások
 I osztályú köztisztviselői beosztások összesen 98 51 47 3 3 3 0 47

A  2017 ÉVI KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSOK BETÖLTÉSÉNEK ÁBRÁJA
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 II osztályú szak referens pályakezdő szakmai fokozat
 II osztályú szak referens asszisztens szakmai fokozat
 II osztályú szak referens fő szakmai fokozat
 II osztályú szak referens felsőfokú szakmai fokozat
II osztályú köztisztviselői beosztások
 II osztályú köztisztviselői beosztások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0
 III osztályú referens pályakezdő szakmai fokozat
 III osztályú referens asszisztens szakmai fokozat 1 1
 III osztályú referens fő szakmai fokozat 1 1
 III osztályú referens felsőfokú szakmai fokozat 5 5
III osztályú köztisztviselői beosztások
 III osztályú köztisztviselői beosztások összesen 7 7 0 0 0 0 0 0
Végrehajtói köztisztviselő beosztások összesen 105 58 47 3 3 3 0 0
Köztisztviselői beosztások összesen 119 70 49 3 3 3 0 49
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