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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

 

2018. december 17.-i 

155. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szerkezeti 

felépítésének, tisztségjegyzékének és Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására 

vonatkozó, 2010. augusztus 12.-i 111. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. sz. mellékletének a 

módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a 11768/05.12.2018. sz. Indokolását, a 

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

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel a 2018. december 4.-én szervezett szakmai fokozati előmeneteli vizsga 

11762/04.12.2018. sz. Végleges jelentésére, 

Figyelembe véve az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Köztisztviselők 

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 a 97. cikkely (1) 

bekezdés alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szerkezeti 

felépítésének, tisztségjegyzékének és Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására 

vonatkozó, 2010. augusztus 12.-i 111. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. sz. melléklete, 

módosul és a jelen határozatnak szerves részét képező melléklettel lesz helyettesítve. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak, amely 

felel a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

MAROS MEGYEI 

SZEMÉLYNYILVÁNTARTÓ 

IGAZGATÓSÁG

 

 

 

 

 

11768/05.12.2018 sz. 

D1 akta

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szerkezeti 

felépítésének, tisztségjegyzékének és Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására 

vonatkozó, 2010. augusztus 12.-i 111. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. sz. mellékletének a 

módosításáról 

 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság 2018. decemberébe megszervezte, a szakmai 

fokozati előmeneteli vizsgát két köztisztviselő részére, akik teljesítik az előmenetel feltételeit, Hoţa 

Alexandra-Raluca asszony, fő szakmai fokozatú, I. osztályú, tanácsadó az Anyakönyvi szolgálatban 

és Mureşan Andrea-Beata asszony, fő szakmai fokozatú, I. osztályú, felügyelő, a Pénzügyi, 

informatikai és ügykezelési irodában. 

A vizsgán elért eredmények alapján, az előbb említett tisztviselők elő lesznek léptetve az eddig 

betöltött után következő szakmai fokozatba. 

A köztisztviselő által betöltött után következő szakmai fokozatba való előmenetel, az utólag 

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

a tisztviselő által betöltött állásnak az átalakításával, az ennek értelmébe szervezett sikeres vizsga 

letételének a következtébe. 

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

215/2001. sz. Helyi közigazgatási törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű, (2) bekezdés ”c” betű 

előírásainak alapján, alávetik jóváhagyásra az utólag módosított, a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és Szervezési 

és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó, 2010. augusztus 12.-i 111. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat 2. sz. mellékletének a módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

PÉTER FERENC 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

CODRUŢA SAVA

 

Készítette: Codruța Sava végrehajtó igazgató 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

26335/05.12.2018. sz. 

 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szerkezeti 

felépítésének, tisztségjegyzékének és Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására 

vonatkozó, 2010. augusztus 12.-i 111. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. sz. mellékletének a 

módosításáról szóló határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szervezeti felépítésének, 

tisztségjegyzékének és szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó, 2010. 

augusztus 12.-i 111. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyták a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóság szervezeti felépítését, tisztségjegyzékét és a szervezési és 

működési szabályzatát. 

Az előbb említett közigazgatási okirattal jóváhagyott tisztségjegyzéket ez alatt az idő alatt még 

módosították, az utolsó módosítás a Maros Megyei Tanácsnak a 94/29.06.2017. sz. Határozatával 

hagyták jóvá. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a tisztviselők statútumára vonatkozó 

188/1999. sz. Törvény 64. cikkely előírásainak értelmében, 2018. december hónapjába 

megszervezték a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság keretében két tisztviselő részére, 

a szakmai fokozati előmeneteli vizsgát, akik teljesítik a szakmai fokozatba való előmenetelnek a 

vizsgáján való részvételnek a törvényes feltételeit. 

Megjegyezzük, hogy a köztisztviselő által betöltött, után következő szakmai fokozatba való 

előmenetel, az utólag módosított és kiegészített 188/1999. sz. Törvény 64. cikkely (2) bekezdés 

előírásai szerint történik, a köztisztviselő által betöltött állásnak az átalakításával, az ennek 

értelmébe szervezett sikeres vizsga letételének a következtébe. 

A fennebb bemutatottak értelmébe és tekintettel az előmeneteli vizsgának az eredményére, 

javasoltatik a Hoţa Alexandra-Raluca asszony által, az Anyakönyvi szolgálat keretében, betöltött fő 

tanácsadói állásnak az átalakítását felső tanácsadói állássá. Hasonlóan, a Mureşan Andrea-Beata 

hölgy által, a Pénzügyi, informatikai és adminisztratív iroda keretében, betöltött fő fokozatú 

felügyelői köztisztviselő állásnak az átalakítása felső fokozatú felügyelői állássá. 

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

Igazgatóság szintjén meghatározott maximális számát az állásoknak. Ami a személyzeti kiadásokat 

illeti, ezek nőni fognak január hónapba megközelítőleg 4560 lejjel havonta, az előző havihoz 

viszonyítva. 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a Szervezési és működési szabályzatának, a 

szervezeti felépítésének és a tisztségjegyzékének a jóváhagyása a megyei tanácsnak a feladata, 
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amelyet az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 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 Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szerkezeti 

felépítésének, tisztségjegyzékének és Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására 

vonatkozó, 2010. augusztus 12.-i 111. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. sz. mellékletének a 

módosításáról szóló, 2018.12.05.-i 11768. sz. Indokolást, úgy ítéljük, hogy teljesülnek a törvényes 

feltételei, ennek a határozattervezetnek a jóváhagyásra való felterjesztéséhez. 

 

 

SZOLGÁLATVEZETŐ 

Elena Popa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Elena Popa szolgálat vezető 
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 MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 27092/11.12.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szerkezeti 

felépítésének, tisztségjegyzékének és Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására 

vonatkozó, 2010. augusztus 12.-i 111. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. sz. mellékletének a 

módosításáról szóló határozattervezethez  

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 11768/05.12.2018. sz. indokolással 

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, 

elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az 

alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó 

hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a 

betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket 

határozzuk meg: 

A határozattervezetet kísérő iratoknak a tartalmából kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak az 

elfogadására vonatkoznak, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 

köztisztviselők statútumára vonatkozó 188/1999. sz. Törvény 64. cikkely (1) és (2) bekezdés, illetve 

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

Így, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a tisztviselők statútumára vonatkozó 

188/1999. sz. Törvény 64. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, az előmenetel, a karrier 

fejlesztésének a módja, egy felsőbb fokú köztisztviselői állásnak a betöltésével. 

Ugyanannak a jogszabálynak a 64. cikkely (2) bekezdés I. tézise, szabályozza, hogy ”a 

köztisztviselő által betöltött tisztség után, rögtön következő szakmai fokozatba való előmenetel 

versenyvizsgával vagy vizsgával történik, amelyet félévente szerveznek meg a közhatóságok és –

intézmények, a köztisztviselő által betöltött állásnak az átalakításával, a versenyvizsgának és 

vizsgának a sikeres letételének a következtébe.” 

A határozattervezethez mellékelt dokumentumokból kitűnik, hogy két tisztviselő a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóságból, akik teljesítették a szakmai fokozatba való előmeneteli 

vizsgán való részvételre vonatkozó törvényes feltételeket, teljesítették az annak érdekébe szervezett 

vizsgát. 

Következésképpen, az utólag módosított és kiegészített 188/1999. sz. Törvény 64. cikkely (2) 

bekezdés előírásainak a betartásával, javasoltatik az Anyakönyvvezetői szolgálatnak a fő szakmai 
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fokozatú végrehajtó tanácsadói köztisztségnek az átalakítása, felső fokozatú tanácsadóivá, illetve a 

Pénzügyi, informatikai és adminisztratív irodából, fő fokozatú felügyelői köztisztségnek az 

átalakítása, felső fokozatú felügyelőivé. 

Ami a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó normákat illeti, megjegyezzük, hogy az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. 

Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű előírásai szerint, a megyei tanácsnak feladatai vannak, a 

megyei érdekeltségű közintézményeknek és –szolgálatoknak a megszervezésére és működésére 

vonatkozóan, a (2) bekezdés „c” betű szerint pedig, a hatáskörébe tartozik az alárendelt 

intézményeknek a szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és szervezési és működési 

szabályzatának a jóváhagyása. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 80-82. cikkelyeinek, alátámasztva a 30. cikkely előírásainak a betartásával készítették el. 

Tekintettel a fennebb megállapítottakra, úgy értékeljük, hogy az utólag módosított, a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és Szervezési 

és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó, 2010. augusztus 12.-i 111. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat 2. sz. mellékletének a módosításáról szóló határozattervezet, teljesíti a 

törvényes feltételeket, hogy alá lehessen vetni megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros Megyei 

Tanácsnak a plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szoverfi Gabriella /2 pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas szolgálatvezető 
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