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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2018. március 29.-i 

32. számú HATÁROZAT 

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a 

Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szintjén, valamint a megyei tanácsosokra 

vonatkozó, alkalmazásának az érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 

117/27.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a kiegészítéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 5908/23.03.2018. sz. Indokolását, a 

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

szakbizottságok véleményezését, 

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 21/15.02.2018. Maros Megyei Tanács Határozatra, 

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény 11. cikkely 

előírásainak értelmébe, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés f) betű előírásainak alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból fizetett személyzet fizetésére 

vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a 

szintjén, valamint a megyei tanácsosokra vonatkozó, alkalmazásának az érdekébe hozott egyes 

intézkedések megállapításáról szóló 117/27.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

Mellékletének a B.2 pontban előírt szakmai fokozat és előrehaladás szerinti végrehajtó 

tisztségeknél, az 5. pozíció után beiktatnak 4 új pozíciót, az 5^1 – 5^4, amelynek a tartalma 

megtalálható a mellékletben, amely szerves része a jelen határozatnak. 

II. cikkely Az I. cikkelyben említett határozatnak a többi rendelkezései érvényben vannak és 

maradnak. 

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

Humánerőforrás Szolgálatával, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

  5908/23.03.2018. sz.  

II. 22. akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a 

Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szintjén, valamint a megyei tanácsosokra 

vonatkozó, alkalmazásának az érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 

117/27.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a kiegészítésére vonatkozóan  

 

Az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 

153/2017. sz. Törvény előírásainak, a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szintjén, 

valamint a megyei tanácsosokra vonatkozó, alkalmazásának az érdekébe hozott egyes intézkedések 

megállapításáról szóló 117/27.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, meghatározták a 

Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a köz- és szerződéses tisztségeinek az 

alapfizetéseit. 

Utólag, a Maros Megyei Tanácsnak a 21/15.02.2018. sz. Határozatával jóváhagyták, a Maros 

Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóság – Kiszolgáló-Beszerzési 

Szolgálatánál elfoglalatlan levő rövid távú egyetemi tanulmányokat igényelő szakreferensi 

szerződéses tisztségnek az átalakítását középfokú tanulmányokat igényelő referenssé. 

Mivel, a középfokú tanulmányokat igényelő szerződéses referensi tisztség nem szerepelt a Maros 

Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szerkezetében, a Maros Megyei Tanácsnak a 117/2017. 

sz. Határozatának, az elfogadásának az időpontjába, a jelen pillanatban nincs megállapított 

alapfizetés erre a tisztségre, a közalapokból fizetett személyzetnek a fizetésére vonatkozó 153/2017. 

sz. Törvény rendelkezései szerint. 

Következésképpen, szükség van az előbb említett közigazgatási okiratnak a kiegészítésére, a 

középfokú tanulmányokat igényelő szerződéses referensi tisztségnek a jellegzetes alapfizetésével és 

besorolási állandókkal. 

A jelen határozatnak a tárgyát képező hányadosoknak, valamint alapfizetés javaslatoknak a 

vonatkoztatási tényezője a középfokú tanulmányokat igényelő referensi köztisztség, amelynek a 

117/2017. sz. MMTH mellékletével meghatározott alapfizetéseket és besorolási hányadosokat. 

Figyelembe véve a fentebbieket, alávetik jóváhagyásra az utólag módosított és kiegészített, a 

közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a Maros 

Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szintjén, valamint a megyei tanácsosokra vonatkozó, 

alkalmazásának az érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 117/27.07.2017. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat kiegészítésére vonatkozó határozattervezetet. 

  

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

  5939/23.03.2018. sz.  

II. 2. akta 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a 

Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szintjén, valamint a megyei tanácsosokra 

vonatkozó, alkalmazásának az érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 

117/27.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a kiegészítésére vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A közalapokból fizetett személyzetnek fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény 11. cikkely (1) 

és (2) bekezdések előírásainak az alkalmazásának érdekébe, az utólag módosított és kiegészített, a 

közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a Maros 

Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szintjén, valamint a megyei tanácsosokra vonatkozó, 

alkalmazásának az érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 117/27.07.2017. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozattal, meghatározták a Maros Megyei Tanácsnak, a 

szakapparátusának a köz- és szerződéses tisztségeinek az alapfizetéseit. 

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

1408/25.01.2018. sz. a kérésére, a Maros Megyei Tanácsnak a 21/15.02.2018. sz. Határozatával 

jóváhagyták a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóság – Kiszolgáló-Beszerzési 

Szolgálatának az elfoglalatlan levő, rövidtávú, egyetemi végzettséget igényelő szakreferensi 

szerződéses tisztségnek az átalakítását, középfokú végzettséggel rendelkező referenssé. 

Mivel, a középfokú tanulmányokat igényelő szerződéses referensi tisztség nem szerepelt a Maros 

Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szerkezetében, a Maros Megyei Tanácsnak a 117/2017. 

sz. Határozatának, az elfogadásának az időpontjába, a jelen pillanatban nincs megállapított 

alapfizetés erre a tisztségre, a közalapokból fizetett személyzetnek a fizetésére vonatkozó 153/2017. 

sz. Törvény rendelkezései szerint. 

Következésképpen, szükség van az előbb említett közigazgatási okiratnak a kiegészítésére, a 

középfokú tanulmányokat igényelő szerződéses referensi tisztségnek, a 153/2017. sz. Törvény 

melléklete által, erre a tisztségre meghatározott, jellegzetes alapfizetésével és besorolási állandóival, 

az IA, I, II és kezdői fizetés fokozatokra. 

Megjegyezzük, hogy ennek a tisztségnek az alapfizetéseit, az utólag módosított és kiegészített, a 

közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény VIII/II/IV FEJEZET – 

„A helyi közigazgatás tisztségeinek a szerződéses személyzetének a jegyzéke és rangsora” 

Melléklettel jóváhagyott „A helyi közigazgatás tisztségeinek a szerződéses személyzetének a 

jegyzéke és rangsora”a betartásával határozzák meg. 

A felső fokozató középfokú végzettségű referens köztisztséghez viszonyítva, amelynek a 117/2017. 

sz. MMTH-tal a 2,13 besorolási hányadost állapították meg, az IA besorolású referensi szerződéses 

tisztségnek a javasolt hányados 2,00, ez csökken fokozatosan, úgy, hogy a referensi tisztségnek, az I 
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besorolásnak a javasolt hányados 1,60, a II besorolásnak 1,41 a kezdőnek pedig 1,33 – hányados, 

amely egyenlő a jóváhagyott kezdő referensi tisztségével. 

Megjegyezzük, hogy a fizetésekkel való költségek szempontjából, az állásnak az átalakítása, az 

összetettségének  a fokának és a szükséges tanulmányoknak a csökkentésével, az illető állásnak a 

fizetési költségeinek a csökkenését vonja maga után. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra az utólag módosított és kiegészített, a 

közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a Maros 

Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szintjén, valamint a megyei tanácsosokra vonatkozó, 

alkalmazásának az érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 117/27.07.2017. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozatnak a kiegészítésére vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ, 

Elena Popa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: szolgálat vezető 

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

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 5926/23.03.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a 

Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szintjén, valamint a megyei tanácsosokra 

vonatkozó, alkalmazásának az érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 

117/27.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a kiegészítésére vonatkozó 

határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 5908/23.03.2018. 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 és (2) bekezdés ”c” betű előírásai szerint, a 

szakapparátusának, a tisztségjegyzékének, a jóváhagyásának a feladata, a megyei tanácsnak a 

hatáskörébe tartózik. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 21/15.02.2018. sz. Határozatával, jóváhagyták a Maros Megyei 

Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóság – Kiszolgáló-Beszerzési Szolgálatának az elfoglalatlan levő, 

rövidtávú, egyetemi végzettséget igényelő szakreferensi szerződéses tisztségnek az átalakítását, 

középfokú végzettséggel rendelkező referenssé. 

Mivel, a közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, 

a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szintjén, valamint a megyei tanácsosokra 

vonatkozó, alkalmazásának az érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 

117/27.07.2017. sz. Maros Megyei Tanácsa Határozatnak, az elfogadásának az időpontjába, a 

középfokú tanulmányokat igényelő szerződéses referensi tisztség nem szerepelt a Maros Megyei 

Tanácsnak, a szakapparátusában, nem volt megállapítva alapfizetés erre a tisztségre, a közalapokból 

fizetett személyzetnek a fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény rendelkezései szerint. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 117/2017. sz. Határozatának a mellékletének a kiegészítésénél, a 

középfokú tanulmányokat igényelő szerződéses referensi tisztségre meghatározott, jellegzetes 

alapfizetésével és besorolási állandóival, az IA, I, II és kezdői fizetés fokozatokra, figyelembe 

vették az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból fizetett személyzetnek a fizetésére 

vonatkozó 153/2017. sz. Törvény VIII. Mellékletében / II/IV FEJEZET”A helyi közigazgatás 

tisztségeinek a szerződéses személyzetének a jegyzéke és rangsora” által előírtakat. 
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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. 

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

illető állásnak a fizetési kiadásainak a csökkenésével történik, úgy értékeljük, hogy a közalapokból 

fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a Maros Megyei 

Tanácsnak, a szakapparátusának a szintjén, valamint a megyei tanácsosokra vonatkozó, 

alkalmazásának az érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 117/27.07.2017. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozatnak a kiegészítésére vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni 

megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szoverfi Gabriella   

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető  
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