
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        1/1 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2017. augusztus 31.-i 

132. számú HATÁROZAT 

A megyei tanácsosoknak, a szakmai felkészítő, formáló és szakosító tanfolyamokon való 

részvételükre vonatkozó egyes intézkedések megállapítására 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a 17.948/24.08.2017. sz. Indokolást, valamint a Maros Megyei Tanács szakbizottságainak a 

véleményezését, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi választottak statútumára vonatkozó 373/2004. sz. 

Törvény 41. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek értelmében,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” betűjének és a 97. cikkelyének (1) 

bekezdésének rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács megyei tanácsosainak a részvételét a szakmai 

felkészítő, formáló és szakosító tanfolyamokon, a helyi közigazgatás terén, valamint azoknak a 

szakbizottságoknak a jellegzetes tevékenységi terén, amelyeknek tagjaik. 

(2) A mandátumuk ideje alatt, a megyei tanácsosoknak évente a szakintézetek által szervezett, 5-7 

napos tartalmú, felkészítő tanfolyamokat ki fogják fizetni, az (1) bekezdés feltételei között. 

(3) A tanfolyamokon való részvétel, a tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács Elnöke által 

jóváhagyott, kérésük alapján megfogalmazott választásaik szerint, lesz megvalósítva. 

2. cikkely A tanfolyamoknak az ellenértékét és a többi a tanfolyamon való részvétellel összefüggő 

költségeket, törvényes feltételek mellett, a Maros Megyei Tanács saját költségvetéséből fogják 

állni. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás 

Szolgálatának. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 17.948/24.08.2017 sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A megyei tanácsosoknak, a szakmai felkészítő, formáló és szakosító tanfolyamokon való 

részvételükre vonatkozó egyes intézkedések megállapítására 

 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi választottak statútumára vonatkozó 393/2004. sz. 

Törvény 41. cikkelye szabályozza a helyi választottak jogait és kötelességeit, a szakmai felkészítő, 

formáló és szakosító tanfolyamokon való részvételére vonatkozóan. 

Eszerint, az előbb említett jogszabály 41. cikkely (2) bekezdés rendelkezései szerint „A helyi 

választottaknak kötelességük legalább egy felkészítő tanfolyamon kell részt vennie, a helyi 

közigazgatás trén, a mandátumának az első évének folyamán”. 

Ez alól a kötelesség alól mentesülnek azok a helyi választottak, akiknek volt már előzőleg 

mandátumuk, mint helyi tanácsos, megyei tanácsos, megyei tanácselnök, polgármester vagy 

prefektusi tisztség, közhivatalnok volt, tagja volt a parlamentnek vagy gazdasági, jogi vagy 

közigazgatási tanulmányokkal rendelkeznek. 

Ugyanakkor, a 393/2004. sz. Törvény, 41. cikkely (1) bekezdésének rendelkezései szerint „A helyi 

választottak, a mandátumuk ideje alatt, a szakintézmények által szervezett szakmai felkészítő, 

formáló és szakosító tanfolyamoknak a kifizetésében részesülnek, a helyi vagy megyei tanács 

határozat szerint.” 

Az előzőleg említett jogi rendelkezések alkalmazásának érdekébe, a jelen határozattervezettel, 

megállapítják a körülményeket, amelyek között a helyi választottak a felkészítő, formáló és 

szakosító tanfolyamaik kifizetésében részesülnek, a mandátumuk ideje alatt. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a megyei tanácsosoknak, a szakmai 

felkészítő, formáló és szakosító tanfolyamokon való részvételükre vonatkozó egyes intézkedések 

megállapítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 
 
 
Készítette: Elena Popa 

szolgálatvezető /2. pld. 
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