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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. október 13.-i 

147. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a vezérigazgatói vezetői 

köztisztségére, Miklea Hajnal-Katalin asszonynak a kinevezésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Elemezve a Humánerőforrás Szolgálat 2017.10.11.-i 21436. sz., a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a vezérigazgatói vezetői köztisztségére, Miklea Hajnal-Katalin 

asszonynak a kinevezésére vonatkozó Indokolását,  

A Köztisztviselők Országos Ügynöksége által előterjesztett 56185/2017. sz., a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói köztisztségébe, Miklea Hajnal-Katalin 

asszonynak, a kinevezésére vonatkozó javaslat alapján,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, a köztisztviselők statútumára 

vonatkozó 188/1999. sz. Törvény 56. cikkely ”d” betűje és 62. cikkelyének az előírásai szerint, 

Tekintettel az utólag módosított és kiegészített, a köztisztviselők karrierjének a megszervezésének 

és fejlesztésének a normáinak a jóváhagyására vonatkozó 611/2008. sz. Kormányhatározat 11. 

cikkely és 77. cikkely (1) bekezdésének, valamint a Gyermekvédelmi bizottság szervezésére és 

működésére vonatkozó 502/2017. sz. Kormányhatározat 3. cikkely (1) bekezdés ”b” betűjének a 

rendelkezéseit 

Figyelembe véve, az utólag módosított, a közalapokból fizetett személyzet bérezésére vonatkozó 

153/2017. sz. Törvény, valamint a Maros Megyei Tanácsnak a 118/27.07.2017. sz. Határozatának a 

rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés, „a” betűjének, (2) bekezdés, „e” betűje és a 97. 

cikkelyének a rendelkezéseinek az alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Kinevezik Miklea Hajnal-Katalin asszonyt, 2017.10.17.-i dátummal, a Maros 

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a vezérigazgatói – I osztályú, II fokozatú 

vezetői köztisztségébe. 

(2) A fent megnevezett személy 9527 lejes alapfizetést fog kapni, a 6,57-es rangsorolási 

hányadosnak megfelelően. 

(3) A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a vezérigazgatói 

vezetői köztisztségnek a munkaköri leírását a jelen határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

2. cikkely A 188/1999. sz. Törvény 62. cikkelyének az alkalmazásában, az 1 cikkelyben 

megnevezett köztisztviselő hűségesküt tesz, a jelen határozat 2. sz. melléklete szerint. 

3. cikkely Miklea Hajnal-Katalin asszony, a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottságnak az 

alelnöki tisztségét tölti be, a Maros Megyei Tanácsnak, a Maros Megyei Gyermekvédelmi 
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Bizottságának a létrehozására vonatkozó, 135/31.08.2017. sz. Határozata, a megfelelő módon lesz 

megváltoztatva. 

4. cikkely Az 1 és 2 sz. mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

5. cikkely A jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak, a Köztisztviselők Országos Ügynökségének, a Maros Megyei Tanácsnak, a 

szakapparátusának a Humánerőforrás Szolgálatának és az 1. cikkelyben megnevezett személynek, 

aki felel a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szolgálat vezető 

Elena Popa/2pld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 21.436/11.10.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságának a vezérigazgatói vezetői 

köztisztségére, Miklea Hajnal-Katalin asszonynak a kinevezésére vonatkozóan 

 

 

 

Mivel, 2017.01.17.-i dátummal, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a 

vezérigazgatói köztisztsége elfoglalatlanná vált, a Köztisztviselők Országos Ügynökségétől 

kérelmezték ennek a köztisztségnek, toborzás általi, versenyvizsgának a megszervezési 

véleményezését. 

A fent említett dátummal kezdődőleg, az illető köztisztséget ideiglenes jelleggel Stekbauer Andrea-

Melinda asszony gyakorolta, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

vezérigazgatói állásának az ideiglenes betöltésére vonatkozó 3/16.01.2017. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat alapján. 

Tekintettel arra, hogy a toborzási versenyvizsga, jelentkező hiányiba, a tisztség elfoglalatlan 

maradásával végződött, a Maros Megyei Tanács a 7202/06.04.2017. sz. átiratával, kérelmezte a 

Köztisztviselők Országos Ügynökségének a véleményezését a toborzási eljárásnak az 

újrakezdéséről, Stekbauer Andrea-Melinda asszony ideiglenes kinevezését pedig 

meghosszabbították 3 hónappal, 2017.10.16.-ig, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság vezérigazgatói tisztségének az ideiglenes betöltésének a meghosszabbítására 

vonatkozó 97/29.06.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal. 

A Köztisztviselők Országos Ügynöksége, az 56185/2017. sz. átiratában közölte nekünk a javaslatát, 

ami Miklea Hajnal Katalin asszonynak a kinevezését illeti, a tisztségbe, amelyre jelentkezett, akit a 

2017.09.26-28 között szervezett toborzási versenyvizsga következtében pedig „bejutott” 

jelentkezővé nyilvánítottak. 

Az utólag módosított és kiegészített, a köztisztviselők karrierjének a megszervezésére és 

fejlesztésére vonatkozó normák jóváhagyásáról szóló 611/2008. sz. Kormány Határozat 77. cikkely 

(1) bekezdésnek az előírásainak értelmébe, a versenybizottság bejutottnak nyilvánított jelentkezőt 

kinevezik a köztisztségbe, amelyre konkurált, a kinevezési javaslat közlésének dátumától 10 

munkanapon belül. 

Megjegyezzük, hogy a gyermekvédelmi bizottság szervezésére és működésére vonatkozó 502/2017. 

sz. Kormányhatározat 3. cikkely, (1) bekezdés, ”b” betűjének a rendelkezései szerint. A 

vezérigazgató a gyermekvédelmi bizottság alelnöki tisztségét is betölti, amiért a Maros Megyei 

Tanácsnak, a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság létrehozására vonatkozó 135/31.08.2017. 

sz. Határozatával Stekbauer Andrea-Melinda asszonyt kinevezte a bizottságnak az alelnöki 

minőségébe. 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 

Következésképpen, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a 

vezérigazgatójának a kinevezése feltételezi a fent említett igazgatási okiratnak a módosítását, 

Stekbauer Andrea-Melinda asszonynak, Miklea Hajnal Katalin asszonynak a helyettesítésének 

értelmében. 

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

Gyermekvédelmi Főigazgatóságának a vezérigazgatói vezetői köztisztségére, Miklea Hajnal-

Katalin asszonynak a kinevezésére vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Elena Popa, szolgálatvezető /2. pld 
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