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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. július 27.-i 

118. számú HATÁROZAT 

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a Maros 

Megyei Tanácsnak alárendelt egyes közszolgálatoknak a szintjén való alkalmazásának érdekébe hozott 

egyes intézkedések megállapításáról 

A Maros Megyei Tanács, 

Figyelembe véve a Humánerőforrás Szolgálat 16025/26.07.2017. sz. Indokolását, a közalapokból 

fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a Maros Megyei 

Tanácsnak alárendelt egyes közszolgálatoknak a szintjén való alkalmazásának érdekébe hozott egyes 

intézkedések megállapítására, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel a 15872/25.07.2017. sz. Jegyzőkönyvre, amely az alárendelt intézményeket képviselő 

szakszervezetek/alkalmazottak képviselőinek a konzultálásának az alkalmával íródott, 

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény 11. cikkely 

előírásainak az alkalmazásában, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. 

sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének f) betűjének alapján, 

határoz: 

1. cikkely (1) Megállapítja az alapfizetéseket a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság, a 

Maros Megyei Érdekeltségű Őrző Védő Szolgálat, a SALVAMONT-SALVASPEO Hegyi- és Barlangi 

mentő Megyei Közszolgálat és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság saját 

apparátusának a köz és szerződéses tisztségeinek, 2017. július hónapjával kezdődőleg, a melléklet 

szerint rangsorolási hányadosoknak megfelelően, amely szerves része a jelen határozatnak. 

(2) Az (1) bekezdésben említett közintézmények vezetőinek, havi fizetéseket a Maros Megyei Tanács 

Elnökének a rendelkezésével állapítják meg, a jelen határozat és az erre vonatkozó jogi rendelkezések 

betartásával. 

(3) Az (1) bekezdésben szerepelő közintézmények keretében, a köztisztviselőknek/alkalmazottaknak a 

havi fizetésüket az intézmény vezetőjének az intézkedési rendelkezésével állapítják meg, a jelen 

határozat és az erre vonatkozó jogi rendelkezések betartásával. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságával és a Humánerőforrás Szolgálatával és az 1. cikkelyben előírt 

közintézményeknek/szolgálatoknak, amelyek felelnek a jelen okiratnak az előírásainak, valamint a 

153/2017. sz. Törvény által szabályozott fizetéses jövedelmek áttekinthetőségére vonatkozó 

kötelezettségeknek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

  2017.07.26.-i 16025. sz.  

II.22 akta 

 

INDOKOLÁS 

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a 

Maros Megyei Tanácsnak alárendelt egyes közszolgálatoknak a szintjén való alkalmazásának 

érdekébe hozott egyes intézkedések megállapítására 

 

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Keret törvénnyel 

szabályoztak, egy, az állam konszolidált általános költségvetéséből fizetett, a költségvetési 

szektorhoz tartozó személyzet, fizetési rendszerét. 

A fent említett jogszabály mellékleteivel, jóváhagyták a fizetési rácsait és a besorolási hányadosait a 

költségvetési szektor alkalmazottainak az alapfizetéseinek a 2022. évre, valamint a 2018-2023-as 

periódushoz tartózó egyes átmeneti intézkedéseket. 

Eszerint, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt közintézményeknek/közszolgáltatásoknak a kultúra, 

szociális támogatás és egészségügy terén, a fennebb említett törvényes rendelkezések 

alkalmazhatóak, amelyek szerint, az illető foglalkozási családok keretében a személyzetnek a 

fizetése a 2017. július – december periódusra a jelenlegi kifizetési szinten marad. 

Kivételesen, „A közhivatalnokoknak és a megyei tanácsok, polgármesteri hivatalok és helyi 

tanácsok, és az ezeknek alárendelt közszolgálatoknak „Közigazgatás” foglalkozási család 

keretében a szerződéses személyzetnek, az alapfizetéseket helyi tanács, megyei tanács határozattal 

állapítják meg”, a törvény 11. cikkelyének a rendelkezéseinek értelmébe. 

Az előbb említett törvényes rendelkezések a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusára és négy 

alárendelt intézményre/közszolgálatra alkalmazhatóak, a következőképpen: a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóságra, a Maros Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő 

Szolgálatára, a SALVAMONT-SALVASPEO Hegyi- és Barlangi mentő Megyei Közszolgálatra és 

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság saját apparátusára. 

Következésképpen, ezeknek az intézményeknek, a 153/2017. sz. Törvény 11. cikkely (1) és (2) 

bekezdéseinek a rendelkezéseinek az értelmében, szükséges, a folyó év július hónapja folyamán a 

tisztség jegyzékben létező tisztségeknek, az alapfizetésének a megállapítása, a közalapokból fizetett 

személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény VIII. mellékletének – „Közigazgatás” 

foglakozási család, alapján jóváhagyott jegyzéknek és rangsor betartásával. 

Ennek értelmében, a két tisztség kategóriának megfelelően (köztisztség és szerződéses személyzet) 

amelyek léteznek ezeknek az intézményeknek a szervezeti felépítésében, a határozattervezettel 

javasolják az alapfizetések és a rangsorolási hányadosok jóváhagyását, „A helyi közigazgatás 

köztisztségeinek a jegyzékének és a rangsorának”, amelyet a VIII. Melléklet I/III FEJEZETÉVEL 

és „A helyi közigazgatás szerződéses személyzetének a jegyzékének és a rangsorának” - VIII. 

Melléklet II/IV FEJEZETTEL megegyezően, esetenként. 

A 153/2017. sz. Törvény 11. cikkelyének a tárgyát képező megyei közhatóságnak és az alárendelt 

közszolgáltatásoknak egy koherens rangsorolási rendszernek a létrehozására, valamint az 
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alapfizetéseinek a megállapításának céljából, mint a kiindulásnak a módja, a következő 

szabályokat/célokat vették figyelembe: 

a) Ugyanannak az alapfizetés kalkuláló etalonnak a használata, amelyet a törvényhozó használ, 

a Maros Megyei Tanács alelnökének a havi járandóságának a megállapításánál, amelyet a 

153/2017. sz. Törvény 13. cikkely (1) bekezdése szerint számolják ki, a IX. Melléklettel 

jóváhagyott koefficiensnek a megszorzásával a gazdaság minimális fizetésével – 1450 lej 

pillanatnyilag. Ezek szerint, ugyanazt az arányt használták az alárendelt közszolgáltatások 

szerkezetének a tisztségeinek a rangsorolási hányadosainak a megállapítási eljárásában is; 

b) Az egyéni alapfizetések megtartása, amelyeket ezeknek az intézményeknek a személyzete 

kapott folyó év június hónapjában, úgy ahogy, maga; 

c) A tisztségek rangsorolásának, egyes hibáinak a kiigazítása, amelyet az átmeneti periódus 

túlzott elhúzódása okozott. Arról a tényről van szó, hogy a jelenlegi alapfizetések egy olyan 

rács alapján vannak megállapítva, amely a legkisebb alapfizetés 595 lej és a legnagyobb 

pedig 1920 lej, a gazdaság minimál fizetésének 540 lejről 1450 lejre való növekedésének 

körülményei között, az összes 595 lej-1450 lej intervallumban levő fizetési szinteket 

annulálták, a személyzet, amely az illető intervallumban lévő fokozatú tisztségekben voltak 

ugyanazon szintű fizetésben részesül – az országos minimálbére. 

d) Ugyanazoknak az alapfizetéseknek a megállapítása az azonos tisztségek részére minden 

alárendelt közszolgálat keretében, illetve ezeknek a különbözeteknek a megtartása a Maros 

Megyei Tanács szakapparátusának az alapfizetéseihez viszonyítva. 

Megjegyezzük, hogy a konkrét egyéni helyzetek sokféleségénél fogva, összevetve a 

követelménnyel, hogy ugyanazt az alapfizetést állapítsák meg ugyanarra a tisztségre minden egyes 

alárendelt intézmény keretében, létezhetnek lényegtelen különbségek pluszba vagy mínuszba a 

jelenlegi jövedelmekhez viszonyítva. 

Ugyancsak megjegyezzük, hogy a 153/2017. sz. Törvény 11. cikkely (1) bekezdésének az 

előírásainak az alkalmazására, a képviselő szakszervezettel, a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság szintjein, 

valamint a másik két intézmény alkalmazottainak a képviselőivel, volt konzultálva, a Maros Megyei 

Tanács székhelyén 2017.07.25.-én 10,00 órától szervezett találkozó alkalmával. A folytatott 

tárgyalást a 15872/25.07.2017. sz. jegyzőkönyvbe jegyeztek fel. 

Figyelembe véve a fentieket, javasoljuk jóváhagyásra a közalapokból fizetett személyzet fizetésére 

vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt egyes 

közszolgálatoknak a szintjén való alkalmazásának érdekébe hozott egyes intézkedések 

megállapításáról szóló határozattervezetet.  

 

 

ELNÖK 

 Péter Ferenc 

 

Ellenőrizte: Alin Mărginean végrehajtó igazgató 

Készítette: Elena Popa szolgálatvezető /2 pld. 


	hot118_2017_HU
	hot118 exp_HU

