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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

TERVEZET 

2017. _______-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját apparátusának, a 

köztisztségeinek a betöltésének a 2018. évi tervének a jóváhagyásáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a 20900/18.10.2017. sz. Indokolást, amellyel javasolják jóváhagyásra a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját apparátusának, a köztisztségeinek a 

betöltésének a 2018. évi tervét, a Marosvásárhely-i „ACORD” szakszervezetnek a beleegyezését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

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 ”d” betűjének, (5) bekezdés ”a” betűje 2. pontjának 

és a 97. cikkelyének (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját 

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

képező melléklet szerint. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Prefektusi Hivatallal és a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak. 

3. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság felel. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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 20900/18.10.2017. sz. 

IV D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját apparátusának, 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 előírásainak értelmébe, a helyi közigazgatásnak, a 

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

dolgozzák ki. 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; 

- az átszervezésnek alávetendő 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 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a szervezeti felépítésében 119 

köztisztség van, amelyekből: 14 vezetői köztisztség és 105 végrehajtói köztisztség. 

A 2018. évre, a köztisztségeknek a betöltésének a tervében meghatározzák a következőket: 

- két kezdő köztisztviselő elfoglalhatnak egy véglegesített köztisztséget, a próbaidő kiértékelésének 

következtében; 

- 7 köztisztviselő az intézmény keretéből, részt vehetnek az elfoglaltnál magasabb szakmai 

fokozatba való előrelépéshez szükséges vizsgán, a 2017. évben, az általuk elfoglalt köztisztségek át 

fog alakulni a vizsga eredmények függvényébe; 

- 39 köztisztség van előirányozva toborzás által való elfoglalásra, az érvényben levő jogszabályok 

és a költségvetésben jóváhagyott személyzeti kiadásokba való beilleszkedés körülményei között. 

Figyelembe véve a fentieket, javasoljuk jóváhagyásra a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját apparátusának, a köztisztségeinek a betöltésének a 2018. 

évi tervének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 
Ellenőrizte: Elena Popa szolgálatvezető 

Készítette: Nagy Ildiko szolgálatvezető /2 pld. 
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