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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

TERVEZET 

2017. _______-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szervezési felépítésének a köztisztségeinek 

a betöltésének a 2018. évi tervének a jóváhagyására 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szervezési felépítésének a 

köztisztségeinek a betöltésének a 2018. évi tervének a jóváhagyására vonatkozó 2017.10.10.-i 

19891. sz. Indokolást, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a köztisztviselők statútumára vonatkozó 

188/1999. sz. Törvény 23. cikkely (1) bekezdés a)-g) betűjének és (4) bekezdésének a 

rendelkezéseinek az értelmébe, 

Figyelembe véve a Köztisztviselők Országos Ügynökségének az Elnökének, a köztisztségeknek a 

betöltésének a tervének az elkészítésének az útmutatásait jóváhagyó, 7660/2006. sz. Rendeletét, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés és a 97. cikkelyének (1) bekezdés rendelkezéseinek 

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szervezési 

felépítésének a köztisztségeinek a betöltésének a 2018. évi tervét, a jelen határozat szerves részét 

képező melléklet szerint. 

2. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felel a Jogügyi, humánerőforrás és közönségszolgálat 

osztály a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság keretéből. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 

 ___/_____.2017. sz. 

IVA/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szervezési felépítésének a köztisztségeinek 

a betöltésének a 2018. évi tervének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, a Köztisztviselők statútumára 

vonatkozó 188/1999. sz. Törvény 23. cikkely rendelkezései szerint a helyi közigazgatás 

közhatóságainak és közintézményeinek, a köztisztségeinek a betöltésének a tervét évente kell 

összeállítani. A köztisztségek betöltésének a tervével megállapítják: 

- a köztisztviselők előre lépésére fenntartott köztisztségek maximális száma; 

- a gyors előre lépés céljával fenntartott köztisztségek maximális száma; 

- a toborzással elfoglalandó köztisztségek maximális száma; 

- a létrehozandó köztisztségek maximális száma; 

- a köztisztségek maximális száma, minden osztályra, kategóriára és szakmai fokozatra; 

- a vezető köztisztségek és a magas rangú köztisztviselőknek megfelelő köztisztségek maximális 

száma. 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságának a szervezési felépítésében 34 köztisztsége 

van, amelyekből: 4 vezető köztisztség és 30 végrehajtó köztisztség. 

A 2018. évi a köztisztségeknek a betöltésének a tervének a szerkezete a következő: 

a) az intézmény keretéből 2 köztisztviselő részt vehetnek rögtön a magasabb szakmai fokozatba 

való előrelépés érdekébe rendezett versenyvizsgán (az ezek által elfoglalt köztisztségek át 

lesznek alakítva a versenyvizsga eredményének a függvényébe); 

b) a 10 elfoglalatlan levő köztisztségből: 

- 3 köztisztséget előirányoztak toborzás általi elfoglalásra; 

- 7 köztisztséget el lehet foglalni újraelosztással vagy áthelyezéssel és nem lesznek 

belefoglalva a köztisztségek betöltésének a tervébe. 

A köztisztségek betöltésének a terve el volt küldve, ellenőrzés gyanánt, a Köztisztviselők Országos 

Ügynökségének, a 6025/07.08.2017. sz. átirattal. A K.O.Ü., a 47524/2017. sz. átiratával közölte, 

hogy nincsenek megjegyzések a köztisztségek betöltésének a tervének a kitöltési módjával 

kapcsolatba. 
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Figyelembe véve a fentieket, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóságnak szervezési felépítésének a köztisztségeinek a betöltésének a 

2018. évi tervének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Codruţa Sava végrehajtó igazgató/2pld. 

Ellenőrizte: Elena Popa szolgálat vezető 
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