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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2019. október 31.-i 

133. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerkezetében levő egyes 

központoknak az átszervezésének és a Szervezeti felépítésének, a Tisztségjegyzékének és a 

Szervezési és Működési Szabályzatának az aktualizálására vonatkozó 63/2019. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 38930/11.10.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Humánerőforrás Szolgálatnak a 27171/23.10.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a 27404/24.10.2019. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Alkalmazva, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

610. cikkely rendelkezéseit, 

A bűncselekmények áldozatainak a megvédésének a biztosításának az érdekébe egyes 

intézkedésekre, valamint más jogszabályokra vonatkozó 211/2004. sz. Törvény módosításáról és 

kiegészítéséről szóló 24/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 3^1 cikkely előírásai szerint, 

Tekintettel, az Igazgató Tanácsnak a 4/2019. sz. Határozatára, valamint a Munkaügyi és Szociális 

Egyenlőség Minisztériumnak a 27/10.10.2019. sz. tanácsadó véleményezésére, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés a) betű, megerősítve az (2) bekezdés c) betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásai alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság szerkezetében levő egyes központoknak az átszervezésének és a Szervezeti 

felépítésének, a Tisztségjegyzékének és a Szervezési és Működési Szabályzatának az 

aktualizálására vonatkozó 63/2019. sz. Határozata módosul és kiegészítődik amint következik: 

1. Az 5. sz. Melléklet tartalmában, az I. Fejezet és a IV. Fejezet módosul és kiegészítődik az 1. sz. 

Melléklettel; 

2. A 6. sz. Melléklet módosul és a 2. sz. Melléklettel lesz helyettesítve. 

3. A 7. sz. Melléklet módosul és a 3. sz. Melléklettel lesz helyettesítve. 

II. cikkely Az 1-3 sz. Mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal, amely felel a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

 

38930/11.10.2019. sz. 

   

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerkezetében levő egyes 

központoknak az átszervezésének és a Szervezeti felépítésének, a Tisztségjegyzékének és a 

Szervezési és Működési Szabályzatának az aktualizálására vonatkozó 63/2019. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről 

 

A jellegzetes törvényes keretnek hozott módosítások következtébe, amelyeket a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendeletnek az érvénybe lépése, 

valamint a bűncselekmények áldozatainak a megvédésének a biztosításának az érdekébe egyes 

intézkedésekre, valamint más jogszabályokra vonatkozó 211/2004. sz. Törvény módosításáról és 

kiegészítéséről szóló 24/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet generált, meghatároztak egy sor 

szabályozást, ami a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság saját 

szakapparátusának a szervezését és működését illeti. 

Ugyanakkor, a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

610. cikkely (1) bekezdés rendelkezései szerint, a ”Közhatóságok és –intézmények kötelesek, hogy a 

VI. rész II. címének az érvénybe lépésétől, maximum 120 napos határidőn belül, meghatározzák a 

közbeszerzési tanácsadói végrehajtó köztisztséget/köztisztségeket, a végrehajtó köztisztségnek a 

megnevezésének a megváltoztatásával, azoknak amelyeknek a munkaköri leírásaikban több mint 

50% a közbeszerzési tevékenység vagy egyes közbeszerzési tisztségnek/tisztségeknek az 

átalakításával vagy létrehozásával, abban az esetben, amikor nem léteznek végrehajtó 

köztisztségek, amelyeknek a munkaköri leírásaikban több mint 50%-os a közbeszerzési 

tevékenység”. 

Ugyanakkor, a bűncselekmények áldozatainak a megvédésének a biztosításának az érdekébe egyes 

intézkedésekre, valamint más jogszabályokra vonatkozó 211/2004. sz. Törvény módosításáról és 

kiegészítéséről szóló 24/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 3^1 cikkely rendelkezései, egy 

osztálynak a létrehozását kötelezi, a bűncselekmények áldozatainak a támogatásának az érdekébe, 

szerv, amelynek a keretében legkevesebb három szakértő fog működni, illetve: szociális asszisztens, 

pszichológus, jogtanácsos. 

Következésképpen a következő módosításokat javasolják a szerkezeti felépítésben: 

1. A Beruházási, Közbeszerzési Szolgálat keretében, 6 „felügyelő/tanácsadó” végrehajtó 

köztisztségnek a megnevezésének a megváltoztatása „közbeszerzési tanácsadó” végrehajtó 

köztisztségre. 

A szolgálat keretében összesen 8 állás van – köztisztség (1 szolgálatvezető, 1 jogtanácsos, 1 

asszisztens, 2 tanácsadó állás és 4 felügyelő állás), amelyekből 2 állás betöltetlen. 
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Az összes tanácsadó/felügyelő állás több mint 50%-os közbeszerzési tevékenységnek a 

lebonyolítását feltételezi. 

2. A Bűncselekményeknek az Áldozatainak a Támogatásának az Osztálya, amely a Felnőtt 

Személyek Szociális Támogatásának az Igazgatóságának a keretében, az aligazgatónak lesz 

alárendelve, 3 állással a szerkezetében, a következőképpen: egy szociális asszisztens, egy 

pszichológus, mindkettő szerződéses tisztség és egy köztisztségű, I. fokozatú, asszisztens szakmai 

fokozatú jogtanácsos. 

A fent említett osztály, átszervezéssel lesz létrehozva, a jelenleg jóváhagyott állás számok keretében 

és a kiadások felső határába való besorolásának a feltételével, beleértve a 2019. évi költségvetéssel 

jóváhagyott személyzeti kiadásokat, amint következik: 

- egy I. fokú fő szakmai fokozatú betöltetlen levő végrehajtó köztisztségnek az átvétele (állás ID 

520215) a Fogyatékos Felnőttek Eset Gazdálkodási Osztályáról és az átalakítása ”I. fokú asszisztens 

fokozatú jogtanácsosi” állássá; 

- két betöltetlen levő hivatásos személyi asszisztens szerződéses állásnak az átvétele, a Fogyatékos 

Felnőtt Személyek Komplex Kiértékelési Szolgálatától és ”szociális asszisztens” és ”pszichológus” 

állássá való átalakítása. 

Az újonnan létrehozott osztálynak a jellegzetes feladatkörét, a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a szervezési és működési szabályzatába fogják foglalni, 3. 

Melléklet – saját apparátus. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 136. cikkely (1) bekezdés és (8) bekezdés a) betű rendelkezéseit, 

alávetjük jóváhagyásra a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerkezetében 

levő egyes központoknak az átszervezésének és a Szervezeti felépítésének, a Tisztségjegyzékének 

és a Szervezési és Működési Szabályzatának az aktualizálására vonatkozó 63/2019. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

PÉTER FERENC 

VEZÉRIGAZGATÓ 

MIKLEA HAJNAL KATALIN

 

 

 


	Hot 133_HU
	Hot 133 ref apr_HU

