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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2018. március 29.-i 

31. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának bizonyos szervezési 

intézkedéseinek 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 5907/23.03.2018. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Felsőbb szakmai fokozatba való előmeneteli vizsgának a 4517/07.03.2018. sz. záró 

jelentésére, valamint a Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a Terület- és Városrendezési 

Igazgatóságának a 3957/27.02.2018. sz. kérésére, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a tisztviselők 

statútumára vonatkozó 188/1999. sz. Törvény 64. cikkely (2) bekezdés rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

előírásainak 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, a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságával és a Terület- és 

Városrendezési Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  5907/23.03.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának bizonyos szervezési 

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

2. mellékletének a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 2018 márciusába szakmai fokozatban való előmeneteli vizsgát szervezett, 

a szakapparátusnak az egyik köztisztviselőjének, aki teljesítette az előmenetelhez szükséges 

feltételeket. 

A köztisztviselő által betöltött magasabb szakmai fokozatba való előmenetel, az utólag módosított 

és kiegészített 188/1999. sz. Törvény 64. cikkely (2) bekezdés előírásai szerint, a tisztviselő által 

elfoglalt állás átalakításával történik, az ezzel a céllal szervezett előmeneteli vizsgának a sikeres 

letételének következtébe. 

Ugyanakkor, a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a Terület- és Városrendezési 

Igazgatósága, javasolja egy fő szakmai fokozatú I besorolású tanácsadói, elfoglalatlan levő 

tisztségnek az átalakítását, egy felső szakmai fokozatú I besorolású tanácsadói állássá. 

Figyelembe véve a fentieket, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi 

közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű előírásainak 

alapján, amely a megyei tanácsnak, a szakapparátusának a szervezését és működését szabályozza, 

mint a megyei közhatóságnak a feladatkörét, alávetjük 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 

 

5938/23.03.2018. 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 Tanács 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, szervezeti felépítés, valamint a 

tisztségjegyzék ebben az időintervallumban módosítva voltak, az utolsó módosítást a Maros Megyei 

Tanácsnak a 21/15.02.2018. sz. Határozatával hagyták jóvá. 

 Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Köztisztviselők statútumára 

vonatkozó 188/1999. sz. Törvény 64. cikkely előírásainak értelmébe, folyó év márciusában, 

megszervezték, az előléptetéshez szükséges törvényes feltételeit teljesítő, a szakapparátusnak az 

egyik tisztviselője számára, a szakmai fokozatban való előlépési vizsgát. 

A köztisztviselő által betöltött, rögtön a következő szakmai fokozatba való előléptetés, az utólag 

módosított és kiegészített 188/1999. sz. Törvény 64. cikkely (2) bekezdés előírásai szerint, a 

köztisztviselő által betöltött állásnak az átalakításával történik, az ezzel a céllal szervezett 

előléptetési vizsga sikerességének következtébe. 

A fennebb bemutatottak szempontjából, az utolsó jóváhagyott szerkezeti felépítéshez viszonyítva, 

javasoltatik a szakapparátusnak a Jogügyi Igazgatóságának a Közönségkapcsolati és Közérdekű 

Információk Osztályának az egyik végrehajtó köztisztségének az átalakítása „fő” szakmai 

fokozatúból „felső” szakmai fokozatúba. 

Hasonlóan, a Terület és Városrendezési Igazgatóság a 3957/27.02.2018. sz. belső jegyzékben 

javasolta, a Véleményezési, Engedélyezési és Ellenőrzési Szolgálat keretében, egy elfoglalatlan 

levő I. besorolású, fő szakmai fokozatú tanácsadói köztisztségnek az átalakítását I. besorolású, felső 

szakmai fokozatú tanácsadóvá, figyelembe véve a tisztségre jellemző feladatoknak az 

összetettségét.  

Megjegyezzük, hogy ezek a módosítások nem érintik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a 

szintjén meghatározott maximális állás számot. Ami a személyzeti kiadásokat illeti, ezek nőni 

fognak megközelítőleg 2200 lejjel havonta, folyó év március hónapjához viszonyítva. 

A megyei tanácsnak a szervezési és működési szabályzatának, a szerkezeti felépítésének és a 

tisztségjegyzékének a jóváhagyása, a megyei tanácsnak a feladata, amelyet az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/1991. sz. helyi közigazgatási törvény 91. 

cikkely (1) bekezdés ”a” betű és (2) bekezdés ”c” betű ír elő. 
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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 5908/23.03.2018. sz. Indokolásra, úgy becsüljük, hogy 

teljesítve vannak a törvényes feltételek, a határozattervezetnek a jóváhagyásra való 

felterjesztéséhez. 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ 

Elena Popa  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Radu Teodora, tanácsadó 

2 péld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 5925/23.03.2018. 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 5907/23.03.2018. 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: Buta Ramona /2pld.  

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető  
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