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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2018. január 25.-i 

11. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Őrző-védő Hivatal Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő Szolgálattá 

való átszervezéséről, illetve az új intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti felépítésének 

jóváhagyásáról szóló 113/12.08.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének a 

módosításáról  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 162/18.01.2018. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a Szakjelentését, a Jogi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Őrző-védő Szolgálatnak a 908/27.12.2017. sz. kérelmére, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnak 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 118/2017. sz. Határozatát, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Maros Megyei Őrző-védő Hivatal Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő 

Szolgálattá való átszervezéséről, illetve az új intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti 

felépítésének jóváhagyásáról szóló 113/12.08.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 

melléklete módosul, és a jelen határozat szerves részét képező melléklettel lesz helyettesítve. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik: a  Maros Megye Tanácsnak, a szakapparátusának a 

Humánerőforrás Szolgálatának, Gazdasági Igazgatóságának és a Maros Megyei Őrző-védő 

Igazgatóságnak a vezetőségének, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

 



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 
ELNÖK 

162/18.01.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Őrző-védő Hivatal Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő Szolgálattá 

való átszervezéséről, illetve az új intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti felépítésének 

jóváhagyásáról szóló 113/12.08.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének a 

módosításáról 

 

A Maros Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő Szolgálat, a 908/27.12.2017. átirattal, 

kérelmezte egyes módosításoknak az elvégzését az intézménynek a státusjegyzékében. 

Megjegyezzük, hogy az intézménynek a jelenlegi státusjegyzékét, a Maros Megyei Őrző-védő 

Hivatal Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő Szolgálattá való átszervezéséről, illetve az 

új intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti felépítésének jóváhagyásáról szóló 

113/12.08.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal hagyták jóvá. 

A fennebbi kéréssel javasoltatik, a státusjegyzéknek egyes állásainak az átalakítása, a fent említett 

normatív okirattal jóváhagyott 116 állás keretébe. Eszerint, két középfokú végzettséget igényelő 

referensi állást, a Könyvelési, humánerőforrás, bérezési, titkársági osztályról, átalakítanak egyetemi 

végzettséget igényelő szakreferenssé. Hasonlóan, ugyanannak a szervezetnek a keretéből két 

referensi állást felszámolnának, két középfokú végzettséget igényelő tisztviselői állást hozva létre. 

Ugyanakkor, az intézménynek a vezetősége javasolja hat őrző-védő ügynöki állásnak az átalakítása, 

megfigyelő rendszer és ellenőrző berendezés kezelő – diszpécserré, a felügyelt létesítményeknek a 

biztonságát veszélyeztető egyes cselekmények esetén, a beavatkozási tevékenységeknek az 

irányítási tevékenységének a javításának az érdekébe.  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. Helyi közigazgatási 

törvény 91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű, meghatározza, a megyei tanács a „megyei tanácsnak a 

szervezési és működési szabályzatát, a szakapparátusának, valamint a megyei érdekeltségű 

intézményeknek és szolgálatoknak és a megyei érdekeltségű kereskedelmi társaságoknak és önálló 

ügyvitelű vállalatoknak a szervezeti felépítését, tisztségjegyzékét, szervezési és működési 

szabályzatát hagyja jóvá.” 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a Maros Megyei Őrző-védő Hivatal 

Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő Szolgálattá való átszervezéséről, illetve az új 

intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti felépítésének jóváhagyásáról szóló 113/12.08.2010. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének a módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

  584/12.01.2018. sz. 

II.22 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros Megyei Őrző-védő Hivatal Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő Szolgálattá 

való átszervezéséről, illetve az új intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti felépítésének 

jóváhagyásáról szóló 113/12.08.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének a 

módosításáról szóló határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 113/12.08.2010. sz. Határozatával, jóváhagyták a Maros Megyei 

Őrző-védő Hivatalnak az átszervezését a Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő 

Szolgálattá és ennek az intézménynek a szervezési felépítését és státuszjegyzékét. 

A Maros Megyei Érdekeltségű Őrző-védő Szolgálat a 908/27.12.2017. sz. átirattal, kéri egyes 

módosításoknak az elvégzését az intézménynek a státuszjegyzékében, amint következnek: 

 két középfokú végzettséget igényelő referensi állást, a Könyvelési, humánerőforrás, 

bérezési, titkársági osztályról, átalakítanak egyetemi végzettséget igényelő szakreferenssé, 

valamint ugyanannak a szervezetnek a keretéből, két referensi állás átszervezése két 

tisztviselői állássá. A javasolt módosításokat, főleg a területre jellemző törvénymódosítások 

által előidézett, az osztálynak, a feladatainak, az összetettségének a növekedésével 

indokolják; 

 hat őrző-védő ügynöki állásnak az átalakítása, megfigyelő rendszer és ellenőrző berendezés 

kezelő – diszpécserré (COR kód 352129). A kérést, a felügyelt létesítményeknek a 

biztonságát veszélyeztető egyes cselekmények esetén, a beavatkozási tevékenységeknek az 

irányítási tevékenységének a javításának a szükségességével indokolják. 

Mivel, 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 118/2017. sz. és a közalapokból fizetett 

személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény rendelkezéseinek, 2018.01.01.-től való, az 

alkalmazásához szükséges intézkedések megállapítására vonatkozó 202/2017. sz. Maros Megyei 

Tanács határozatok szerint megállapított alapfizetése, az IA referensi tisztségnek a besorolási 

hányadosa 1,26, a szakreferensi tisztségnek a besorolási hányadosa 1,70, a tisztviselői pedig 1,44, a 

javasolt módosítások a fizetésekkel egy havi 2950-3680 lejes kiadásnövekedést idéznek elő. 

Mivel, az intézmény vezetősége közvetlenül ismeri az intézménynek a tevékenységét, a jellegzetes 

tevékenységeknek a megszervezése a feladatköre, alkalmasnak gondoljuk a javasolt 

módosításoknak a jóváhagyását azzal a megjegyzéssel, hogy a terület törvényes rendelkezései 

szerint, a Maros Megyei Érdekeltségű Létesítményeknek az Őrző-védő Szolgálatának, az 

igazgatójának a felelőssége, az intézmény költségvetésének a jóváhagyott, fizetéskiadások 

rendeltetésű határok közé való beilleszkedés. 
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Tekintettel, a Maros Megyei Őrző-védő Hivatal Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő 

Szolgálattá való átszervezéséről, illetve az új intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti 

felépítésének jóváhagyásáról szóló 113/12.08.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 

mellékletének a módosításáról szóló 162/18.01.2018. sz. indokolásra és tekintettel az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. Helyi közigazgatási törvény 91. 

cikkely (2) bekezdés ”c” betű által meghatározott törvényes feladatkörre, amelyek szerint, a megyei 

tanács a „megyei tanácsnak a szervezési és működési szabályzatát, a szakapparátusának, valamint 

a megyei érdekeltségű közintézményeknek és szolgálatoknak és a megyei érdekeltségű 

kereskedelmi társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a szervezeti felépítését, a 

tisztségjegyzékét, szervezési és működési szabályzatát hagyja jóvá”, úgy értékeljük, hogy 

teljesülnek a törvényesség feltételei, a jóváhagyásra való előterjesztéséhez, a Maros Megyei Őrző-

védő Hivatal Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő Szolgálattá való átszervezéséről, 

illetve az új intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti felépítésének jóváhagyásáról szóló 

113/12.08.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének a módosításáról szóló 

határozattervezetnek. 

 

SZOLGÁLATVEZETŐ 

Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Elena Popa szolgálatvezető /2pld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 

 

1020/18.01.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A Maros Megyei Őrző-védő Hivatal Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő Szolgálattá 

való átszervezéséről, illetve az új intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti felépítésének 

jóváhagyásáról szóló 113/12.08.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének a 

módosításáról szóló határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 162/18.01.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálat 584/12.01.2018. sz. 

szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

A Maros Megyei Tanácsnak a 113/12.08.2010. sz. Határozatával, jóváhagyták a Maros Megyei 

Őrző-védő Hivatalnak az átszervezését a Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő 

Szolgálattá és ennek az intézménynek a szervezési felépítését és státuszjegyzékét. 

A határozattervezethez mellékelt iratokból, kitűnik, hogy a Maros Megyei Érdekeltségű 

Létesítményeknek az Őrző-védő Szolgálata kérte egyes módosításoknak az elvégzését az 

intézménynek a státusjegyzékében, a 113/12.08.2010. sz. MMTH-tal jóváhagyott 116 állás 

keretébe, úgy értékelve, hogy szükség van egyes állásoknak az átszervezésére, az intézmény 

tevékenységének minél hatékonyabb ügyintézésének az érdekébe, tekintettel a az intézmény 

keretében az osztályok feladataként meghatározott munka mennyiségre és hatáskör összetettségére. 

Az intézmény vezetősége közvetlenül ismeri az intézménynek a tevékenységét, a jellegzetes 

tevékenységeknek a megszervezése a feladatköre és az intézmény költségvetésének a jóváhagyott, 

fizetéskiadások rendeltetésű határok közé való beilleszkedés. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek, az előírásainak a betartásával készítették el. 

A fent bemutatottak szempontjából, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 

helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 92. cikkely (2) bekezdés ”c” betű előírásait 

elemezve, úgy értékeljük, hogy a Maros Megyei Őrző-védő Hivatal Megyei Érdekeltségű 

Létesítmények Őrző-védő Szolgálattá való átszervezéséről, illetve az új intézmény szervezeti 
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ábrájának és személyzeti felépítésének jóváhagyásáról szóló 113/12.08.2010. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozatnak a 2 mellékletének a módosításáról szóló határozattervezetet, alá lehet vetni 

megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lokodi Emőke /2péld. 
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