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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2018. április 26.-i 

48. 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 a 8709/20.04.2018. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a Terület- és Városrendezési 

Igazgatóságának az 5807/23.03.2018. sz. kérésére, 

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

vonatkozó normáknak a jóváhagyásáról szóló 611/2008. sz. Kormányhatározat 101. cikkely (1) 

bekezdés előírásai szerint, 

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, 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 

 

  8709/2018. 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 utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések 

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

jóvá volt hagyva a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a tisztségjegyzéke. 

2018. április hónapjába egy kezdő köztisztviselő, a 12 hónapos próbaidő elvégzése után, a 

tevékenység kiértékelőn kapott ”megfelelő” minősítésnek a megszerzése következtébe, véglegesen 

kinevezték az asszisztens szakmai fokozatú, I besorolású, jogtanácsosi köztisztségbe, a Maros 

Megyei Tanácsnak a szakapparátusába, a törvényes rendelkezéseknek a betartásával. 

Hasonlóan, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Terület- és Városrendezési Igazgatóság 

javasolja a Véleményezési, Engedélyezési és Ellenőrzési Szolgálatnak két elfoglalatlan levő, kezdő 

szakmai fokozatú, I besorolású tanácsadó és fő szakmai fokozatú, I besorolású tanácsadó 

köztisztségeknek az átalakítását felső szakmai fokozatú, I besorolású tanácsadóvá. 

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 

 

8710/20.04.2018. 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 tisztségjegyzék utólag módosítva volt, az 

utolsó módosítást a Maros Megyei Tanácsnak a 31/29.03.2018. sz. Határozatával hagyták jóvá. 

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

fejlesztésére vonatkozó normáknak az elfogadásáról szóló 611/2008. sz. Kormányhatározat, 2. 

SZAKASZ – A kezdő tisztviselőknek a kiértékelése előírásainak értelmébe, a 12 hónapos 

próbaidőnek a kiértékelésekor a „megfelelő” minősítésnek a megszerzése következtébe, a 

köztisztviselőt véglegesen kinevezik a betöltött tisztségbe az elfoglalt állásnak az átalakítása révén. 

Az előbb említett jogi rendelkezések alapján, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a 

Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságának a Jogügyi Szolgálatának, az I. besorolású kezdő szakmai 

fokozatú jogtanácsos végrehajtó köztisztséget, I. besorolású asszisztens szakmai fokozatú 

tanácsadóvá való átalakítását javasolják, figyelembe véve a tisztségnek a betöltője által a 

próbaidejének a végén szerzett minősítést. 

A Terület- és Városrendezési Igazgatóság az 5807/23.03.2018. sz. belső jegyzékében, javasolta a 

Véleményezési, Engedélyezési és Ellenőrzési Szolgálatnak a szerkezetében elfoglalatlan levő I. 

besorolású kezdő szakmai fokozató és I. besorolású fő szakmai fokozatú tanácsadói tisztségnek az 

átalakítását, I. besorolású felső szakmai fokozatú tanácsadóvá, figyelembe véve a két tisztségre 

jellemző feladatoknak, az összetettségének és mennyiségének a fokát. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Köztisztviselők statútumára 

vonatkozó 188/1999. sz. Törvény 107. cikkely (2) bekezdés b) betű előírásai szerint, a közhatóság 

jóváhagyhatja egy elfoglalatlan levő köztisztségnek az átalakítását egy új megnevezésű 

köztisztséggé vagy alacsonyabb vagy magasabb szintű köztisztséggé, beilleszkedve a 

közhatóságnak vagy –intézménynek jóváhagyott maximális állás számba és a kiutalt éves 

költségvetési alapokba. 

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

szintjén meghatározott maximális állás számot, beilleszkedve a folyó évre jóváhagyott költségvetési 

előírásokba. A módisítás által generált személyzeti kiadások, nőni fognak megközelítőleg 6.859 

lejjel havonta. 
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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 

 

 8731/20.04.2018. 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 8709/20.04.2018. 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 intézkedéseinek a megállapítására 

vonatkozó 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 Alina /2pld.  

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető  
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