MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. január 20.-i
4. számú HATÁROZAT
Az egyes pénzügyi-költségvetési intézkedésekre és egyes normatív jellegű okiratoknak a
módosítására és kiegészítésére vonatkozó 1/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet által előírt
határok között, egyes alapfizetéseknek a besorolásának a biztosítására vonatkozó intézkedéseknek a
meghatározásáról
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 1134/16.01.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját,
a Humánerőforrás Szolgálatnak az 1234/16.01.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a
jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a közberuházás terén, egyes intézkedéseknek és
egyes pénzügyi-költségvetési intézkedéseknek a bevezetésére, egyes normatívjellegű okiratoknak a
módosítására és kiegészítésére és egyes határidőknek az elhalasztására vonatkozó 114/2018. sz.
Sürgősségi Kormányrendelet, rendelkezéseire,
Az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó
153/2017. sz. Törvény 11. cikkely (1)-(4) bekezdések előírásai szerint, megerősítve a 38. cikkely
(3) bekezdés „e” és „f” betűvel,
A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet, 173.
cikkely (1) bekezdés ”f” betű, illetve a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján,
határoz:
1. cikkely Megállapítja, a megfelelő besorolási együtthatóknak megfelelő alapfizetések, az utólag
módosított és kiegészített, a közberuházás terén, egyes intézkedéseknek és egyes pénzügyiköltségvetési intézkedéseknek a bevezetésére, egyes normatívjellegű okiratoknak a módosítására és
kiegészítésére és egyes határidőknek az elhalasztására vonatkozó 114/2018. sz. Sürgősségi
Kormányrendelet 34. cikkely (7) bekezdés előírásaival megegyezően, ezen törvényes rendelkezések
vonatkozási idejére, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint.
2. cikkely A jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági
Igazgatóságának és Humánerőforrás Szolgálatának, amelyek felelnek a jelen okiratnak az
előírásainak a végrehajtásáért.
ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT

1134/16.01.2020. sz.
IX.A.3 akta

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
Az egyes pénzügyi-költségvetési intézkedésekre és egyes normatív jellegű okiratoknak a
módosítására és kiegészítésére vonatkozó 1/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet által előírt
határok között, egyes alapfizetéseknek a besorolásának a biztosítására vonatkozó intézkedéseknek a
meghatározásáról
A közberuházás terén, egyes intézkedéseknek és egyes pénzügyi-költségvetési intézkedéseknek a
bevezetésére, egyes normatívjellegű okiratoknak a módosítására és kiegészítésére és egyes
határidőknek az elhalasztására vonatkozó 114/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 34. cikkely
(7) bekezdés szerint, amint az 1/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelettel módosították és
kiegészítették „Az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból fizetett személyzet fizetésére
vonatkozó 153/2017. sz. Keret-törvény 38. cikkely (3) bekezdés f) betű előírásaitól eltérően, a 2020.
évbe, a 2020. január hónapra vonatkozó jogokkal kezdve, a közméltósági tisztségeknek és a hozzá
hasonló tisztségeknek a havi indemnitásai, amelyek az utólag módosított és kiegészített, 153/2017.
sz. Keret-törvény IX. mellékletében vannak előírva, a 2019. december hónapjához tartozó szinten
maradnak.”
2017. 07. 01.-től kezdve, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a személyzetének az
alapfizetéseiket, az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból fizetett személyzet fizetésére
vonatkozó 153/2017. sz. Törvény 11. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján voltak megállapítva, a
közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a Maros
Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szintjén, valamint a megyei tanácsosokra vonatkozó,
alkalmazásának érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 117/27.07.2017. sz.
Maros Megyei Tanács Határozattal, amint módosítva és kiegészítve volt a Maros Megyei
Tanácsnak a 202/21.12.2017. sz. Határozatával.
A fennebb említett adminisztratív okiratok szerint, a havi fizetéseket a fő hitelutalványozó állapítja
meg, a 117/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott besorolási együtthatóknak a
megszorzásával, a kifizetésben garantált országos minimális bruttó fizetéssel.
Abban az esetben, amikor a Maros Megyei Tanácsnak az alelnökének a járandósága, a 2019.
december hónapra vonatkozó szinten marad, az alap fizetéseknek a Maros Megyei Tanácsnak a
117/2017. sz. Határozatának és a Maros Megyei Tanácsnak a 202/2017. sz. Határozata alapján
megállapított alapfizetések nem tartják be a 153/2017. sz. Törvény 11. cikkely (4) bekezdés
előírásait, amelyek szerint „A fizetéses jövedelmeknek a szintjét, az (1) és (3) bekezdések által
előírtak szerint állapítják meg, anélkül, hogy meghaladná az alpolgármesternek a járandóságának
vagy, esetenként a megyei tanácsnak az alelnökének a havi járandóságának a szintjét”, tény, amely
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az egyes alapfizetéseknek, az 1/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet által előírt határok közé, való
besorolásának, egyes biztonsági intézkedéseinek a meghatározásának a szükségességét indukálja.
Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra az egyes pénzügyi-költségvetési
intézkedésekre és egyes normatív jellegű okiratoknak a módosítására és kiegészítésére vonatkozó
1/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet által előírt határok között, egyes alapfizetéseknek a
besorolásának a biztosítására vonatkozó intézkedéseknek a meghatározásáról szóló
határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc
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