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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2018. február 15.-i 

21. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések 

megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2 mellékletének 

a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 2018.02.09.-i 2733. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a Műszaki Igazgatóságának az 

1130/19.01.2018. sz. és az 1746/30.01.2018. sz. kéréseire, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóságának az 

1408/25.01.2018. sz. kérését, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű, a (2) bekezdés „c” betű és a 97. cikkely 

(1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési 

intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2 

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

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

Humánerőforrás Szolgálatával, Műszaki Igazgatóságával és Gazdasági Igazgatóságával, amelyek 

felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  2733/09.02.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések 

megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2 mellékletének 

a módosításáról 

 

Az 1130/19.01.2018. sz. és az 1746/30.01.2018. sz. kérésekkel, a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusának a Műszaki Igazgatósága, javasolja egyes, a szerkezetében levő, elfoglalatlan  

köztisztségeknek az átalakítását. 

Ilyenformán javasoltatik: 

- egy a Közbeszerzési Osztályon, elfoglalatlan levő, I. besorolású, felső szakmai fokozatú 

tanácsadói köztisztségnek az átalakítása, I. besorolású, fő szakmai fokozatú tanácsadóvá; 

- egy a Munkálat Követési Szolgálaton, elfoglalatlan levő, I. besorolású, felső szakmai 

fokozatú tanácsadói köztisztségnek az átalakítása, I. besorolású, asszisztens szakmai 

fokozatú tanácsadóvá. 

Hasonlóan, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági Igazgatósága, az 

1408/25.01.2018. sz. jegyzékével kéri egy a Kiszolgáló-Beszerzési Szolgálaton, elfoglalatlan levő 

egyetemi végzettséggel rendelkező szakfelügyelő szerződéses tisztségnek az átalakítását középfokú 

végzettséggel rendelkező referenssé. 

Figyelembe véve a fentieket, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 215/2001. 

sz. helyi közigazgatási Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” bekezdés előírásainak alapján, amely a 

megyei tanácsnak a szakapparátusának a szervezését és működését a megyei közhatóságnak a 

feladatköreként határozza meg, alávetik jóváhagyásra az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusának egyes szervezési intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat 2 mellékletének a módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

2193/02.02.2018. sz.  

II.22 akta 

 

 

SZAKJELENTÉS 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések 

megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2 mellékletének 

a módosításáról szóló határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnak szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a megállapítására 

vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, jóváhagyták a Maros Megyei 

Tanácsnak, a szakapparátusának a szervezeti felépítését, tisztség jegyzékét és Szervezési és 

működési szabályzatát. 

Az előbb említett közigazgatási okirattal jóváhagyott szerkezeti felépítés, valamint tisztségjegyzék, 

ebben az időintervallumba módosítva voltak, ezek közül az utolsó módosítás, a 183/23.11.2017. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozattal volt jóváhagyva. 

A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Műszaki Igazgatósága, az 1130/19.01.2018. sz. 

és az 1746/30.01.2018. sz. belső jegyzékeivel, kérte egyes elfoglalatlan levő köztisztségnek az 

átalakítását, a következőképpen: 

- egy a Közbeszerzési Osztályon, elfoglalatlan levő, I. besorolású, felső szakmai fokozatú 

tanácsadói köztisztségnek az átalakítása, I. besorolású, fő szakmai fokozatú tanácsadóvá; 

- egy a Munkálat Követési Szolgálaton, elfoglalatlan levő, I. besorolású, felső szakmai 

fokozatú tanácsadói köztisztségnek az átalakítása, I. besorolású, asszisztens szakmai 

fokozatú tanácsadóvá. 

Pillanatnyilag, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a köztisztviselők 

statútumára vonatkozó, 188/1999. sz. Törvény 57 cikkely (5) bekezdés „c” betű rendelkezéseivel 

meg vannak határozva, a szakmai tanulmányban a minimális régiségi feltételek, amelyek 

szükségesek az elfoglalatlan levő végrehajtói köztisztségek elfoglalására szervezett toborzói 

versenyvizsgán való részvételhez. 

Ezek szerint, a fő szakmai fokozatú köztisztségnek, a köztisztség gyakorlásához szükséges 

minimális szakmai régiség 9 év, követelmény, amely korlátozza a versenyvizsgán részt vehető 

jelentkezőknek a számát. 

Ugyanakkor, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági Igazgatósága, az 

1408/25.01.2018. sz. jegyzékével kéri egy a Kiszolgáló-Beszerzési Szolgálaton, elfoglalatlan levő 

egyetemi végzettséggel rendelkező szakfelügyelő szerződéses tisztségnek az átalakítását középfokú 

végzettséggel rendelkező, IA fokozatú referenssé, tekintettel a tisztség jellegzetes feladatainak 

bonyolultsági fokára. 

Megjegyezzük, hogy ezek a módosítások nem befolyásolják a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusának a szintjén meghatározott maximális számot, az említett elfoglalatlan levő 

állásoknak a megalapozott fizetésekkel való kiadások pedig csökkennek. 
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Tekintettel, az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési 

intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2 

mellékletének a módosításáról szóló ___/_____2018. sz. Indokolásra, úgy becsüljük, hogy teljesítve 

vannak a törvényes feltételek, a határozattervezetnek a jóváhagyásra való felterjesztéséhez. 

 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ 

ELENA POPA  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lucian Petruţa-Oroian, tanácsadó 

2 péld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 2190/02.02.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések 

megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2 mellékletének 

a módosításáról szóló határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 2733/09.02.2018. sz. Indokolásával 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálatnak a 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: 

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

törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű előírásai szerint, a megyei tanácsnak, a 

szakapparátusának a szervezésének és működésének a jóváhagyásának a feladata, a megyei 

tanácsnak a feladata. 

Az fent bemutatottak szempontjából, viszonyítva a tényhez is, hogy az elvégzett módosítások a 

létező személyzet számba való beilleszkedéssel történik, úgy értékeljük, hogy az utólag módosított, 

a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések megállapítására 

vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2 mellékletének a módosításáról 

szóló határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

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. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

Készítette: Szoverfi Gabriella /2pld.  

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető  
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