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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

 

 

2018. szeptember 27.-i 

115. számú HATÁROZAT 

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

megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1. és 2. 

mellékleteinek a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 20275/24.09.2018. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 20276/24.09.2018. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

20278/24.09.2018. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Alkalmazva, az utólag módosított és kiegészített, a nem emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű 

melléktermékeknek a semlegesítési tevékenységének a megszervezésére és lebonyolítására 

vonatkozó 24/2016. sz. Kormányrendelet, 5. cikkely (3) bekezdés megerősítve a 11. cikkely 

előírásait, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi 

intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 273/2006. sz. Törvény módosításáról és 

kiegészítéséről szóló 63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezéseire, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

következőképpen módosul: 

 1. Az 1. cikkely (1) bekezdés módosul és a következő lesz a tartalma: 

 „1. cikkely (1) Jóváhagyja a maximális számú 182 állást a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusának.” 

 2. Az 1 és 2 mellékletek módosulnak és a jelen határozat szerves részét alkotó I és II 

mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

II. cikkely A Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 

15/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 7. sz. melléklete a következőképpen módosul: 
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1. Az 1a fejezet 1. pont módosul és a következő lesz a tartalma: 

1. Maros Megyei Tanács 182 

2. Az Ia fejezetnek a összegeinek megfelelő pozíciók, valamint a végösszeg az 1. pont 

hatásai szerint módosulnak. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságnak, a Műszaki 

Igazgatóságnak és a Humánerőforrás Szolgálatnak a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusából, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

  20276/24.09.2018. 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 

1. és 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 1 és 2 

mellékleteivel, jóvá volt hagyva a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szerkezeti 

felépítése és a tisztségjegyzéke. 

A nem emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű melléktermékeknek a semlegesítési 

tevékenységének a megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó 24/2016. sz. Kormányrendelet 

előírásainak, az alkalmazásának az érdekébe, a Közigazgatási és Kancellária Szolgálat, Helyi 

Közigazgatási Osztályának az állásainak a száma nő egy I. fokozatú szakfelügyelői állással. 

Ugyanakkor, 2018. augusztusába, egy kezdő tisztviselő, a 12 hónapos próba periódus elteltével és a 

tevékenységének a kiértékelésén, a ”megfelelő” minősítésnek a megszerzése következtébe, ki lesz 

nevezve az állás átalakításával, az asszisztensi szakmai fokozatú I. osztályú tanácsadói köztisztségi 

véglegesített köztisztviselőnek a Maros Megyei Tanács szakapparátusába, a törvényes 

rendelkezéseknek a betartásával. 

Hasonlóan, a Műszaki Igazgatóságnál, javasolják az Adminisztratív - Beavatkozási Szolgálat 

keretében az állásoknak a számának a növelését 7 állással, figyelembe véve a munkálatok 

mennyiségét, az operativitásnak a növelésének és a beavatkozási időnek a csökkentésének és a 

munkagépi felszereltségnek a hatékonyabb felhasználásának a szükségességét. 

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, javasoljuk jóváhagyásra az utólag módosított, a Maros Megyei 

Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. 

május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1. és 2. mellékleteinek a módosításáról szóló 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

20276/24.09.2018. sz.  

II.22 akta 

 

 

SZAKJELENTÉS 

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

a megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 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, szerkezeti felépítés és tisztségjegyzék utólag 

módosítva volt, az utolsó módosítást a Maros Megyei Tanácsnak a 79/2018. sz. Határozatával 

hagyták jóvá. 

Az utólag módosított és kiegészített, a nem emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű 

melléktermékeknek a semlegesítési tevékenységének a megszervezésére és lebonyolítására 

vonatkozó 24/2016. sz. Kormányrendelet 5. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, a megye szintjén, 

a megyei tanácsok szervezik meg és felelősek az állattenyésztő magán gazdaságokból származó 

döglött állatoknak a semlegesítési tevékenységének a lebonyolításáért, kötelessége a szerződéses 

biztosítása, a törvény szerint, az érvénybe levő jogszabályok szerint engedélyezett sintéri 

tevékenységet folytató egység általi semlegesítési tevékenységnek a megvalósítása. 

A fennebb említett jogszabály 11. cikkely meghatározza, hogy ”Az utólag módosított és kiegészített 

13/2011. sz. Törvénnyel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott, a helyi 

közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 

273/2006. sz. Törvény módosításának és kiegészítésének a 63/2010. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet III. cikkely előírásai szerint meghatározott maximális állásszámok, a megyei 

tanácsoknak a szakapparátusait, illetve a főpolgármester szakapparátusát kiegészítik egy állással, a 

jelen rendeletnek az előírásainak az alkalmazásának az érdekébe”. 

A nem emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű melléktermékeknek a semlegesítési 

tevékenységének a megszervezésének és lebonyolításának érdekébe, a Közigazgatási és Kancellária 

Szolgálat, Helyi Közigazgatási Osztályának az állásainak a számának a növelését javasolják, egy I. 

fokozatú szakfelügyelői állással. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy 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 Műszaki Igazgatóság – Közbeszerzési Osztály keretében, az I. 
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besorolású kezdő szakmai fokozatú tanácsadói végrehajtó köztisztséget, I. besorolású asszisztens 

szakmai fokozatú tanácsadóvá való átalakítását javasolják, figyelembe véve a tisztségnek a betöltője 

által a próbaidejének a végén szerzett minősítését. 

Hasonlóan, a Műszaki Igazgatóság, a 17358/2018. sz. alatt beadott a javaslatot az Adminisztratív 

Beavatkozási Szolgálatnak a tevékenységének a megszervezésével kapcsolatba, 4 beavatkozási 

csapattal. Ennek a szervezési módnak a célja, a szolgálatnak a tevékenységének a hatékonyabbá 

tétele az operativitásnak a növelésével, a szükségtelen kiszállásoknak az elkerülése, a beavatkozási 

időnek a csökkentése és a munkálatoknak a rendszeres ügykezelése. Ez a szervezési módja, az illető 

szolgálatnak, a személyzet számának a növelését feltételezi, 7 állással, amint következik: 4 

szakmunkás állás (berendezés kezelők, kőműves, asztalos), 1 szakképzetlen munkás, 1 

haszongépjármű vezető állás, 1 referens állás (számítógép-kezelő). 

A helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 

273/2006. sz. Törvény módosításának és kiegészítésének a 63/2010. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet III. cikkely (1) bekezdés előírásainak a betartásával, a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusának jóváhagyott maximális állásszáma megnő 182 állásra, a Maros Megyének a 

2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyására és a egyes költségvetési intézkedéseknek a 

meghatározására vonatkozó 15/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 7. sz. melléklete, 

megfelelően módosul. 

A szerkezeti felépítésnek és a tisztségjegyzéknek a jóváhagyása a megyei tanácsnak a hatásköre, 

amelyet az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 215/2001. sz. Helyi 

közigazgatási törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű és (2) bekezdés ”c” betű rendelkezései 

írnak elő. 

Tekintettel, az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési 

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

Határozat 1 és 2. mellékletének a módosításáról szóló 20276/24.09.2018. 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 

 

 20278/24.09.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

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

a megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 

mellékletének a módosításáról szóló határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 20275/24.09.2018. 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 utólag módosított és kiegészített, a nem emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű 

melléktermékeknek a semlegesítési tevékenységének a megszervezésére és lebonyolítására 

vonatkozó 24/2016. sz. Kormányrendelet 5. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, amelyek szerint, 

a megye szintjén, a megyei tanácsok szervezik meg és felelősek a megye állattenyésztő magán 

gazdaságaiból származó döglött állatoknak a semlegesítési tevékenységének a lebonyolításáért és 

tekintettel a 11. cikkelyre, a megyei tanácsoknak a szakapparátusainak meghatározott maximális 

állásszám kiegészítődik egy állással. 

Hasonlóan, az utólag módosított és kiegészített, a köztisztviselők előmenetelének a 

megszervezésére és fejlesztésére vonatkozó normáknak az elfogadásáról szóló 611/2008. sz. 

Kormányhatározat előírásainak a betartásával, javasoltatik egy kezdő köztisztviselői állásnak az 

átalakítása, asszisztens szakmai fokozatú I osztályú tanácsadó köztisztségbe véglegesített 

köztisztviselővé, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a keretébe. 

Ugyanakkor, a beavatkozási tevékenységnek, a hatékonyságának a növelésének az érdekébe, a 

Műszaki Igazgatóság a 17358/2018. sz. átirattal javasolja a személyzetnek, a számának a növelését 

a szolgálatnak a keretében 7 állással. 

Így, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a jóváhagyott állások maximális száma 174 

állásról 182 állásra fog nőni, de a helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi intézkedéseknek 

a meghatározására vonatkozó 273/2006. sz. Törvény módosításának és kiegészítésének a 63/2010. 

sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely (1) bekezdés előírásainak a betartásával. 
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A fent bemutatottak szempontjából, úgy értékeljük, hogy az utólag módosított, a Maros Megyei 

Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 62/2015. 

május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 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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