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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2019. március 28.-i 

33. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozó 2019. január 31.-i 7. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. 

mellékletének a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 7027/22.03.2019. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 7028/22.03.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

7021/22.03.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közügyintézőnek nevezett köztisztviselőnek a statútumára 

vonatkozó 92/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 22. cikkely (1) bekezdés a) betű, alátámasztva 

az utólag módosított és kiegészített, a 78/2011. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a 

közügyintézőnek nevezett köztisztviselőnek a statútumára vonatkozó 92/2008. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet alkalmazási metodológiai normái 74. cikkely (1) bekezdés előírásai értelmében, 

Tekintettel, a Köztisztviselők Országos Ügynökségének, egy közügyintézői specifikus 

köztisztségnek az átalakítására vonatkozó 8779/2019. sz. jóváhagyására, 

Alkalmazva, a 92/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet alkalmazási metodológiai normái 75. 

cikkely (2) bekezdés rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

valamint a 97. cikkely rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozó 7/31.01.2019.. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletét 

helyettesítik a jelen határozat szerves részét képező melléklettel. 

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

Humánerőforrás Szolgálatának és a Regionálisfejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

   

7027/22.03.2019. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozó 2019. január 31.-i 7. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. 

mellékletének a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 7/31.01.2019. sz. Határozatával jóváhagyták, a Maros Megyei 

Tanácsnak a szakapparátusának a szerkezeti felépítését, a tisztség jegyzékét és a szervezési és 

működési szabályzatát. 

A fennebb említett közigazgatási okirattal jóváhagyott tisztségjegyzékben, megtalálható két 

közügyintézői specifikus köztisztség is, amelyek közül az egyik, fő szakmai fokozatú, Togan 

Codruța által van betöltve. 

Az utólag módosított és kiegészített, a közügyintézőnek nevezett köztisztviselőnek a statútumára 

vonatkozó 92/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 20. cikkely, illetve 22. cikkely ”a” betű 

előírásai szerint, a közügyintézőket évente felmérik szakmailag és az elért eredménynek a 

függvényébe, megerősíthetik a közügyintézői státusban és előléphetnek a szakmai fokozatba. 

Ebbe a helyzetbe található Togan Codruța – fő szakmai fokozatú, közügyintéző a Maros Megyei 

Tanács szakapparátusában, akit felmértek és az elért végső minősítés alapján előlép a felső szakmai 

fokozatba, a közügyintézőnek nevezett köztisztviselőnek a statútumára vonatkozó 92/2008. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet alkalmazási metodológiai normáinak 74. cikkely (1) bekezdés ”a” 

betű előírásainak értelmében. 

Ennek az értelmébe vannak a fennebb említett jogszabálynak 75. cikkely (2) bekezdés 

rendelkezései is, amelyek szerint, a jóváhagyásnak az átvételének a dátumától 15 napos határidőn 

belül, a közhatóság vagy –intézmény, amelynek keretében ki van nevezve a közügyintéző, 

kibocsátja a közügyintézőnek az új köztisztségbe való kinevezési közigazgatási okiratát. 

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

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

amely a megyei tanácsnak a szakapparátusának a szervezését és működését, mint a megyei 

közhatóság feladatát szabályozza, alávetik jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 2019. január 

31.-i 7. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletének a módosítására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

 

 

7028/28.03.2019. sz.  

II.22 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozó 7/31.01.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. 

mellékletének a módosítására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési 

Igazgatóságában, megtalálható a fő fokozatú közügyintézői specifikus köztisztség. 

Az utólag módosított és kiegészített, a közügyintézőnek nevezett köztisztviselőnek a statútumára 

vonatkozó 92/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 20. cikkely előírásai szerint, a 

közügyintézőket évente szakmailag értékelik.  

A közügyintézőknek az egyéni szakmai értékelése magába foglal egy belső összetevőt és egy külső 

összetevőt, amint következnek: 

a) a belső összetevő, a felettes személy által, a köztisztviselői pálya szervezésére és fejlesztésére 

vonatkozó jogszabályok szerint végzett, a közügyintézőnek az egyéni teljesítményének az 

értékeléséből áll […] megküldik a Köztisztviselő Országos Ügynökségének […]; 

b) a külső összetevő, a külső felmérők által végzett értékelésből áll, amelyet az évnek az első 

negyedévébe végeznek az előző évre, a jelen sürgősségi rendelet alkalmazási normái által előírt 

feltételek szerint, és amelyet megküldenek a Tisztviselő Országos Ügynökségének, a véglegessé 

maradásától számított 5 napos határidőn belül. 

A fennebb említett jogszabály 22. cikkely (1) bekezdés szerint, az egyéni szakmai értékelésük 

következtébe, a köztisztviselők a következő eredményeket kaphatják: 

a) a közügyintézői státusznak a megerősítése és a szakmai fokozatban való előrehaladás; 

b) a közügyintézői státusznak a megerősítése és a szakmai fokozatban való megerősítés; 

c) a közügyintézői státusznak a megerősítése és a szakmai fokozatban való visszaminősítés; 

d) a közügyintézői státusznak az elvesztése. 

Togan Codruța asszony, aki a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának fő fokozatú 

közügyintézői specifikus köztisztséget tölti be, ki volt értékelve, az előbb említett jogi 

rendelkezések szerint. 

A 78/2011. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a közügyintézőnek nevezett köztisztviselőnek a 

statútumára vonatkozó 92/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet alkalmazási metodológiai normák 

74. cikkely (1) bekezdés ”a” betű előírásai szerint 
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„(1) Az értékelőn elért eredmények alapján, az értékelők ajánlásainak és hogyha esedékes, a 

69. cikkely által előírt kérés szerint átdolgozott egyéni szakmai teljesítmény kiértékelés 

következtébe, a közügyintézők: 

a) a következő szakmai fokozatba lépnek, hogyha az egyéni szakmai teljesítményeiknek az 

értékelésekor, amelyet a 4. sz. mellékelt szerint végeztek, az éves kiértékelőn elérték legkevesebb a 

4,50-es jegyet”. 

Figyelembe véve, Togan Codruța asszony által elért értékelési eredményeket, a Köztisztviselők 

Országos Ügynöksége kibocsátotta a 8779/2019. sz. véleményezést, a fő szakmai fokozatú 

specifikus közügyintézői köztisztségnek, felső szakmai fokozatú közügyintézővé alakításának 

érdekébe. 

A 92/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet alkalmazási metodológiai normáinak a 75. cikkely (2) 

bekezdés előírásai szerint, a véleményezésnek az átvételétől 15 napos határidőn belül, a közhatóság 

vagy –intézmény, amely keretében ki van nevezve a közügyintéző, kibocsátja a közügyintézőnek az 

új köztisztségbe való kinevezési  közigazgatási okiratát. 

Ezzel a céllal szükséges az intézménynek a tisztségjegyzékének a módosítására, a specifikus 

köztisztségnek az átalakításának értelmébe, fő szakmai fokozatú közügyintézőből, felső szakmai 

fokozatú közügyintézővé, úgy értékeljük, hogy teljesítve vannak a törvényes feltételek, a jelen 

határozattervezetnek a jóváhagyásra való alávetéséhez. 

 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ 

Elena Popa  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Elena Popa szolgálatvezető /2 péld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

7021/22.03.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozó 7/31.01.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. 

mellékletének a módosítására vonatkozóan 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 7027/22.03.2019. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálatnak a 7028/22.03.2019. sz.  

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 okiratokból kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak az elfogadására 

vonatkoznak, az utólag módosított és kiegészített, a közügyintézőnek nevezett köztisztviselőnek a 

statútumára vonatkozó 92/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 22. cikkely (1) bekezdés „a” betű, 

a közügyintézőnek nevezett köztisztviselőnek a statútumára vonatkozó 92/2008. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet alkalmazási metodológiai normáira vonatkozó 78/2011. sz. Kormányhatározat 74. 

cikkely (1) bekezdés „a” betű és 75. cikkely, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény, 91. cikkely (1) bekezdés „a” 

betű, megerősítve a (2) bekezdés „c” betűvel, előírásai. 

A Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának, a Szerkezeti felépítését, Tisztségjegyzékét és 

Szervezési és működési szabályzatát, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes 

szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/31.01.2019. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal hagyták jóvá. 

A Maros Megyei Tanácsnak a tisztségjegyzékében meg található kettő közügyintézői tisztség, 

amelyek közül az egyik fő szakmai fokozatú. 

A 92/2008. sz. Kormányrendelet 20. cikkely és 22. cikkely (1) bekezdés „a” betű előírásai szerint, a 

közügyintézőket évente kiértékelik szakmailag, ami után az elért eredmények függvényébe, 

megerősítik őket a közügyintézői tisztségben és a szakmai fokozatban előreléphetnek. 

Hasonlóan, a 78/2011. sz. 74. cikkely (1) bekezdés „a” betű szerint, az értékelő személyeknek a 

javaslatára, a közügyintézők a következő szakmai fokozatba léphetnek, hogyha az egyéni szakmai 
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teljesítményeiknek az értékelésekor, amelyet ugyanannak a jogszabálynak a 4. sz. mellékelte szerint 

végeztek, az éves kiértékelőn elérték legkevesebb a 4,50-es jegyet. 

Eszerint, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a fő szakmai fokozatú közügyintézője, az 

éves értékelés következtében, egy a felső szakmai fokozatba való előlépést biztosító jegyet kapott. 

Ugyanannak a jogszabálynak a 75. cikkely (1) bekezdés alkalmazásának az érdekébe, a Maros 

Megyei Tanács, kérte a Köztisztviselők Országos Ügynökségének a véleményezését, egy 

közügyintézői specifikus köztisztségnek, az átalakításának az érdekébe, az értékelőn elért 

eredmények alapján. 

Következésképpen, a Köztisztviselők Országos Ügynöksége kibocsátotta a 8779/2019. sz. 

véleményezést, egy fő szakmai fokozatú, közügyintézői specifikus tisztségnek, felső fokozatú 

közügyintézői köztisztséggé való átalakítására vonatkozóan. 

Ennek megfelelően, a 78/2011. sz. Kormányhatározat 75. cikkely (2) bekezdés előírásainak az 

alkalmazásának az érdekébe, amelyek szerint az (1) bekezdés feltételei szerint kérvényezett 

engedélynek a kézhez vételétől 15 napos határidőn belül, a közhatóság vagy –intézmény, amely 

keretébe ki van nevezve a közügyintéző, kibocsátja a közügyintézőnek a kibocsátási okiratát az új 

köztisztségbe, szükség van a tisztségjegyzéknek a módosítására, a fő szakmai fokozatú 

közügyintéző specifikus tisztségnek, felső szakmai fokozatú közügyintézővé való átalakításának 

értelmébe. 

Ami a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó illetékességi 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 tanács 

feladatokat gyakorol, a megyei tanácsnak a szakapparátusának, a megyei érdekű közintézmények és 

–szolgálatoknak és a megyei érdekű kereskedelmi társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a 

szervezésére és működésére vonatkozóan, ugyanannak a jogszabálynak a (2) bekezdés „c” betű 

rendelkezései szerint pedig, jóváhagyja a szakapparátusnak a szerkezeti felépítését, 

tisztségjegyzékét, szervezési és működési szabályzatát. 

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

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

Törvény 81-82. cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 

A fennebb bemutatottak értelmében, véleményezzük, hogy a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/31.01.2019. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletének a módosításának a határozattervezete, 

teljesíti a törvényes feltételeket ahhoz, hogy alá lehessen vetni megvitatásra és jóváhagyásra, a 

Maros Megyei Tanácsnak a plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

Készítette: Szoverfi Gabriella – 2 pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas –Szolgálat vezető 
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