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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

2017. január 16.-i 

3. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói állásának az ideiglenes 

betöltésére vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Humánerőforrás Szolgálat 812/13.01.2017. sz. Indokolását a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói állásának az ideiglenes betöltésére vonatkozóan, 

valamint a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatójának, Schmidt 

Loránd úrnak, a munkaviszonyának a megszűnésére vonatkozó 195/21.12.2016. sz. Határozatát a 

Maros Megyei Tanácsnak,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 188/1999. sz. köztisztviselői törvény 92. 

cikkely, (1) és (2) bekezdéseinek és a Köztisztviselők Országos Ügynökségének 2195/2017. sz. 

véleményezésének értelmében, 

Figyelembe véve az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 1434/2004. sz. Kormány 

Határozattal jóváhagyott, Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezési és 

működési keret-szabályzatát, 

Az utólag módosított és kiegészített a közalapokból fizetett személyzet egységes bérezésére vonatkozó 

284/2004. sz. Törvény 25. cikkelyének az előírásainak a betartásával, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 

215. sz. Törvény 43. cikkely, (1) bekezdésének értelmében összevetve a 98. cikkellyel, valamint a 

Maros Megyei Tanács 87/2012. sz. Határozatával elfogadott, a Maros Megyei Tanács szervezésére és 

működésére vonatkozó szabályzat 55. cikkely, (1) és (2) bekezdések előírásainak az értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 

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

bekezdésének rendelkezéseinek az alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely A jelen okirat keltezésével, Stekbauer Andrea Melinda fogja gyakorolni ideiglenesen a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vezérigazgatói vezető köztisztviselői 

tisztségét, az állás versenyvizsga általi betöltéséig, de nem több mint 6 hónapig. 

2. cikkely A Maros Megyei Tanács Elnökét, Péter Ferenc urat, felhatalmazza, hogy az ügy törvényes 

rendelkezéseinek a betartásával, rendelkezés útján, megállapítsa a bérezési jogokat, amelyeknek a 

kedvezményezettje lesz a jelen határozat 1. cikkelyében megnevezett személy. 
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3. cikkely Jelen határozat közlődik: a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, a 

Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás Szolgálatával és a jelen határozat 1. 

cikkelyében kinevezett személlyel, aki felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   



MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

  2017.01.13.-i 812. sz.  

 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói állásának az 

ideiglenes betöltésére vonatkozóan  

 

A megyei érdekeltségű közintézmények szervezésére és működésére vonatkozó feladatkörök 

kategóriájába, az utólagosan módosított és kiegészített a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. 

sz. Törvény 91. cikkely, 2. bekezdésének az ”e” betűje, megállapítja a megyei tanácsoknak, ezen 

intézmények vezetőinek a kinevezésére, szankcionálásának és felfüggesztésének az elrendelésére, a 

szolgálati viszonyoknak, esetenként a munkaviszonyoknak a megváltoztatására és megszüntetésére 

vonatkozó hatáskörét, a törvény értelmében. 

A Maros Megyei Tanács 195/21.12.2016. sz. Határozatával megállapítást nyert Schmidt Loránd úr 

– a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságának a vezérigazgatójának – a 

szolgálati viszonyának a megszűnése 2017.01.16.-i dátummal. 

Következésképpen a Maros Megyei Tanács a 301/06.01.2017. sz. alatt kérelmezte a 

Közhivatalnokok Országos Ügynökségétől a jóváhagyást, a felvételi versenyvizsga 

megszervezésére a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói, 

vezető közhivatalnoki állás elfoglalásának érdekébe. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 188/1999. sz. köztisztviselői törvény 92. 

cikkely, (1) és (2) bekezdéseinek az előírásai szerint „(1) 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” (…). 

(2) 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 Köztisztviselők Országos Ügynökségének a láttamozásával.” 

Az előbb említett törvényes rendelkezések alkalmazásában a 302/06.01.2017. sz. átiratban 

kérelmezték a Köztisztviselők Országos Ügynökségétől a jóváhagyást, a vezérigazgatói hatáskör 

ideiglenes gyakorolására Stekbauer Andrea Melinda által – szolgálatvezető a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretében, a Köztisztviselők Országos Ügynöksége ezt 

megadta a 2195/2017. sz. alatt. 

Megjegyezzük, hogy fennemlített teljesíti a végzettségre és régiségre vonatkozó követelményeket, 

amelyek szükségesek a vezetői köztisztviselői állás elfoglalásához, amint a 188/1999. sz. 

Köztisztviselői törvény és az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 1434/2004. sz. 



Kormány Határozattal jóváhagyott, Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

szervezési és működési keret-szabályzata szabályozza. 

Figyelembe véve a fentieket, megvitatásra és jóváhagyásra javasolják a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói állásának az ideiglenes betöltésére vonatkozó 

határozat tervezetet.  

 

 

ELNÖK 

 Péter Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szolgálatvezető Elena Popa/2.péld. 
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