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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2016. december 21-i 

195. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatójának, Schmidt Loránd 

úrnak, a munkaviszonyának a megszűnésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Humán Erőforrás Szolgálat 24.553/21.12.2016. sz. indokolását, Schmidt Loránd úr 

24281/16.12.2016. sz. a munkaviszonyának a megszüntetésére vonatkozó kérelmét, valamint a 

szakbizottságok jóváhagyásait, 

Figyelembe véve az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újra közölt a közhivatalnokok 

alapszabályzatára vonatkozó 1999. évi 188. sz. Törvény 97. cikkelyének ”e” betűjét és a 92. cikkely (1) 

bekezdését és (2) bekezdését, 

A hatáskörére és az utólag módosított és kiegészített, újraközölt szociális és gyermekvédelmi 

főigazgatóság szervezési és működési szabályzatára vonatkozó 1434/2004. sz. Kormány Határozat 

rendelkezéseinek a betartásával,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újra közölt a közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215. 

sz. Törvény 91. cikkelyének, (1) bekezdésének ”a” betűjének, (2) bekezdésének ”e” betűjének és a 97. 

cikkely (1) bekezdésének rendelkezéseinek az alapján, 

határoz: 

1. cikkely Tudomásul veszi Schmidt Loránd úrnak, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságának a vezérigazgatójának a kérelmet, amely a munkaviszonyának a megszüntetésére 

vonatkozik 2017.01.16.-tól. 

2. cikkely Schmidt Loránd úrnak – a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságának 

a vezérigazgatójának a munka viszonya 2017.01.16.-val megszűnik. 

3. cikkely A Maros Megyei Tanács Elnökét felhatalmazza a törvényes lépések megtételére, hogy 

megszerezze az engedélyt a Közhivatalnokok Országos Ügynökségétől a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói közhivatalnoki állásának az ideiglenes betöltésére, egy 

közhivatalnok által, aki teljesíti a közhivatalnoki állás betöltéséhez szükséges a törvény által elrendelt 

feltételeket. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik: a jelen határozat 1. cikkelyében megnevezett személynek, a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságával, a Közhivatalnokok Országos 

Ügynökségével és a Maros Megyei Tanács szak apparátusának Humán Erőforrás Szolgálatával 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   



MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

  24.553/21.12.2016 sz. 

 

II.22 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatójának, Schmidt Loránd 

úrnak, a munkaviszonyának a megszűnésére vonatkozó határozattervezethez 

 

A 24281/16.12.2016. sz. alatt Schmidt Loránd úr, aki a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatója, kérvényezte a munkaviszonyának a megszűnését 

2017.01.16.-tól. 

Megjegyezzük, hogy Schmidt Loránd urat a fent említett köztiszteletbe az utólag közölt 2001. évi 

215. számú a Helyi közigazgatásra vonatkozó törvény91. cikkelyének (2) bekezdésének ”e” 

betűjének alapján nevezték ki a 99/10.07.2008. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a Közhivatalnokok alapszabályzatára 

vonatkozó1999. évi 188. sz. Törvény 62. cikkelyének a (3) bekezdésének az előírásainak a 

betartásával. 

A közhivatalnokok munkaviszonyának a megszűnését a 188/1999. sz. Törvény 97. cikkelye 

szabályozza, amely szerint: 

„A közhivatalnokok munkaviszonyának a megszűnése annak a személynek a közigazgatási okirata 

alapján történik, akinek a törvényes hatáskörébe tartózik a közhivatalnok kinevezése, a következő 

körülmények között: 

a) jogilag; 

b) a felek beleegyezésével, írásban lejegyezve; 

c) a közhivatalnoki posztból való felmentés; 

d) a közhivatalnoki posztból való leváltás; 

e) lemondás.” 

Az állás versenyvizsga alapján való elfoglalásáig, a vezérigazgatói vezetői közhivatalnoki állást 

ideiglenesen be lehet tölteni az előbb említett jogszabály 92. cikkelyének (1) bekezdésének 

rendelkezései alapján, amely szerint „a szabad vagy ideiglenesen szabad vezetői közhivatalnoki 

poszt elfoglalása ideiglenes jelleggel az egyik közhivatalnok ideiglenes kinevezésével történik, aki 

teljesíti a közhivatalnoki állás elfoglalásához szükséges képzettségi feltételeket és a szakmai 

képzettség régiségi feltételeit, és akinek nincs fegyelmi büntetése, amely nem volt törölve.” 

Hogyha a közhivatalnoki állás betöltetlen, az ideiglenes betöltését az a személy rendelheti el, akinek 

a hatáskörébe tartozik a közhivatali funkcióba való kinevezés, maximum 6 hónapos periódusra egy 

naptári évben, a Közhivatalnokok Országos Ügynökségének a láttamozásával. 



Figyelembe véve a fentieket, javasoljuk jóváhagyásra A Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatójának, Schmidt Loránd úrnak, a munkaviszonyának a 

megszűnésére vonatkozó határozat tervezetet. 

 

ELNÖK 

 Péter Ferenc 

Készítette: Szolgálatvezető 

Elena Popa/2.péld. 
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