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2021. február 25.-i 

32. számú HATÁROZAT 

Egyes megyei tanácsosoknak, a Maros Megye főjegyzőjének az egyéni, személyes teljesítményeit 

kiértékelő bizottságba való kinevezéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 4684/19.02.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

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

szakbizottságok véleményezéseit, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 485. cikkely (5) bekezdés, valamint ugyanannak a normatív jellegű 

okiratnak a 6. Mellékletével jóváhagyott, a köztisztviselőknek, a 2020. január 1.-vel kezdődőleg 

végzett tevékenységeiknek, az egyéni szakmai teljesítményeiknek a kiértékelési folyamatainak, 

valamint a 2020. január 1. után, köztisztségbe kinevezett kezdő köztisztviselőknek, a 

tevékenységeinknek a kiértékelési folyamatainak a kivitelezési metodológiája, előírásai szerint, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés, „f” betű, illetve a 182. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

 

1. cikkely Kovács Mihály-Levente és Ovidiu Georgescu urakat, a Maros Megyei Tanács alelnökeit, 

kinevezi, mint tagokat, a Maros Megye főjegyzőjének az egyéni, személyes teljesítményeit 

kiértékelő bizottság létrehozásának az érdekébe. 

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

Szolgálatának és a jelen határozat 1. cikkelyében kirendelt személyeknek, akik felelnek a jelen 

határozat előírásainak a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 

 

 

4684/19.02.2021. sz.  

IX.B.1 akta 

  

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Egyes megyei tanácsosoknak, a Maros Megye főjegyzőjének az egyéni, személyes teljesítményeit 

kiértékelő bizottságba való kinevezéséről 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 485. cikkely (5) bekezdés előírásai szerint, „A közigazgatási területi 

egység/közigazgatási területi alegység főjegyzőjének az egyéni szakmai teljesítésének a 

kiértékelése, egy a polgármesterből, illetve a megyei tanács elnökéből és 2 helyi, illetve megyei 

tanácsosból álló kiértékelő bizottság által történik, akiket minősített többséggel, erre a célra 

neveztek ki, a helyi vagy megyei tanács határozattal, esetenként.” 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 6. Mellékletével jóváhagyott, a köztisztviselőknek, a 2020. január 1.-

vel kezdődőleg végzett tevékenységeiknek, az egyéni szakmai teljesítményeiknek a kiértékelési 

folyamatainak, valamint a 2020. január 1. után, köztisztségbe kinevezett kezdő köztisztviselőknek, a 

tevékenységeinknek a kiértékelési folyamatainak a kivitelezési metodológiája, 11. cikkely előírásai 

szerint, a közigazgatási területi egységek főjegyzőinek a kiértékelő bizottságait, a megyei tanács 

elnökének a rendeletével hozzák létre, a megyei tanács javaslatának/megnevezésének az alapján. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra az egyes megyei tanácsosoknak, a Maros 

Megye főjegyzőjének az egyéni, személyes teljesítményeit kiértékelő bizottságba való 

kinevezéséről szóló határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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