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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. január 28.-i 

16. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács és egyes alárendelt közintézmény keretében, a személyzet fizetésére 

vonatkozó egyes intézkedések meghatározásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének az 1890/22.01.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálat 1918/22.01.2021. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 

1983/22.01.2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel, az egyes pénzügyi-költségvetési intézkedésekre és egyes normatív jellegű okiratnak a 

módosítására és kiegészítésére és egyes határidők elnapolására vonatkozó 226/2020. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet I. cikkely (2) bekezdés rendelkezéseire, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 

153/2017. sz. Törvény, 11. cikkely (1) – (4) bekezdés előírásai szerint, alátámasztva a 38. cikkely 

(3) bekezdés „e” betűvel 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 A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény 

rendelkezéseinek, 2018.01.01.-től való az alkalmazásához szükséges intézkedések 

meghatározásáról szóló 202/21.12.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat rendelkezéseitől 

eltérően, az egyes pénzügyi-költségvetési intézkedésekre és egyes normatív jellegű okiratnak a 

módosítására és kiegészítésére és egyes határidők elnapolására vonatkozó 226/2020. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet I. cikkely (2) bekezdés rendelkezései szerinti időszakra, a januárra vonatkozó 

jogokkal kezdődőleg, a Maros Megyei Tanácsnak a 117/27.07.2017. sz., 118/27.07.2017. sz. és 

4/2020. sz. Határozatai által előírt, a köz és a szerződéses tisztségeinek megfelelő alapfizetések, a 

2020. decemberi szinten maradnak. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

igazgatóságának és a Humánerőforrás Szolgálatának és a Maros Megyei Személynyilvántartó 

Igazgatóság, a Maros Megyei Érdekeltségű Őrző Védő Szolgálat, a SALVAMONT-SALVASPEO 

Hegyi- és Barlangi mentő Megyei Közszolgálat és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság vezetőségeinek, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

   

 

 

1890/22.01.2021. sz.  

IX.A.3 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Tanács és egyes alárendelt közintézmény keretében, a személyzet fizetésére 

vonatkozó egyes intézkedések meghatározásáról 

 

Az egyes pénzügyi-költségvetési intézkedésekre és egyes normatív jellegű okiratnak a módosítására 

és kiegészítésére és egyes határidők elnapolására vonatkozó 226/2020. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet I. cikkely (2) bekezdés előírásaival, a 2021. évi január hónap jogaival kezdődőleg, 

a közméltósági tisztséggel és az ezzel asszimilálódó tisztségekkel járó havi járadékok, amelyek az 

utólag módosított és kiegészített, 153/2017. sz. Keret-törvény IX. mellékletében vannak előírva, a 

2020. december havi szinten marad. 

Figyelembe véve a fennebb említett törvény 11. cikkely (1) bekezdés előírásait, amelyek szerint, a 

közhivatalnokoknak és a megyei tanácsok, polgármesteri hivatalok és helyi tanácsok, és az ezeknek 

alárendelt közszolgálatoknak, a „Közigazgatás” foglalkozási család keretében, a köztisztviselőknek 

és a szerződéses személyzetnek, az alapfizetéseket helyi tanács/megyei tanács határozattal állapítják 

meg, esetenként, jóváhagyták a következő közigazgatási okiratokat: 

 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 megállapítására vonatkozó 

117/27.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatot, amelyet módosítottak és 

kiegészítettek a 202/21.12.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal; 

 A Maros Megyei Tanács 118/27.07.2017. sz. Határozatával, meghatározták a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóság, a Maros Megyei Érdekeltségű Őrző Védő Szolgálat, a 

SALVAMONT-SALVASPEO Hegyi- és Barlangi mentő Megyei Közszolgálat és a Maros 

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság saját apparátusának a köz és 

szerződéses tisztségeinek az alapfizetéseiket, amelyet módosítottak és kiegészítettek a 

202/21.12.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal; 

 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 4/20.01.2020. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatot. 

Abban az esetben, amikor a 2021. évre, a törvénytől eltérően, a Maros Megyei Tanács alelnökének 

a juttatása a 2020. decemberi szinten marad, az egyes pénzügyi-költségvetési intézkedésekre és 

egyes normatív jellegű okiratnak a módosítására és kiegészítésére és egyes határidők elnapolására 

vonatkozó 226/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet I. cikkely (2) bekezdés rendelkezései szerint, 
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szükség van a 153/2017. sz. Törvénnyel szabályozott, a fizetési rendszer elveinek a betartását célzó 

egyes intézkedéseknek a meghatározására, azaz az alapfizetés besorolásának a megtartása, a 

tisztségeknek a besorolása szerint, úgy ahogy megvolt határozva a fennebb említett közigazgatási 

okiratokkal, amely okból javasoljuk az alapfizetéseknek a 2020. decemberi szinten való tartását. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács és egyes 

alárendelt közintézmény keretében, a személyzet fizetésére vonatkozó egyes intézkedések 

meghatározásáról szóló határozattervezetet. 

 

  

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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