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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

2017. december 21.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény rendelkezéseinek, 

2018.01.01.-től való az alkalmazásához szükséges intézkedések megállapítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 27.699/15.12.2017. sz. Indokolását, a Humánerőforrás 

Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

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

153/2017. sz. Törvény 11. cikkely, 38. cikkely (3) bekezdés ”e” betűje és 40. cikkely előírásainak 

értelmébe, 

Tekintettel, a helyi választottak statútumára vonatkozó 393/2004. sz. Törvény 34. cikkely (3) 

bekezdés, valamint a Munkaügyi és Társadalmi Egyenlőség Minisztériumnak a 

4454/DSP/828/2017. sz. átiratának a rendelkezéseire, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” betűje alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely 2018. január 1.-vel kezdődőleg, a hitelutalványozók a Maros Megyei Tanácsnak a 

117/27.07.2017. és 118/27.07.2017. sz. Határozataiba foglalt köz- és szerződéses tisztségeknek 

megfelelő havi fizetéseket, a jóváhagyott hányadosoknak az érvénybe levő, fizetésbe garantált, 

országos, bruttó minimál, alapfizetéssel való összeszorzásával állapítják meg. 

2. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak a 117/27.07.2017. sz. Határozatának a 2. cikkely (2) 

bekezdése módosul és a következő lesz a tartalma: 

„A maximális gyűlésszám, amelyre juttatást adhatnak, az (1) bekezdés szerint, havonta egy 

tanácsülés és 2 bizottsági ülés, arányosan adva, a gyűlések számával, amelyeken részt vett, 

összevetve az illető hónapba összehívott gyűlések számával.” 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a 118/2017. sz. MMTH 1 cikkelyébe foglalt alárendelt 

közintézményeknek, a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és Humánerőforrás 

Szolgálatával, amelyek felelnek a jelen határozatnak a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

  2017.12.15.-i 27684. sz.  

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény rendelkezéseinek, 

2018.01.01.-től való az alkalmazásához szükséges intézkedések megállapítására vonatkozóan 

 

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Keret törvénnyel 

szabályozták, egy, az állam konszolidált általános költségvetéséből fizetett, a költségvetési 

szektorhoz tartozó személyzet, fizetési rendszerét, 2017.07.01.-i dátummal kezdődőleg. 

A fent említett jogszabály mellékleteivel, jóváhagyták a fizetési rácsait és a besorolási hányadosait a 

költségvetési szektor alkalmazottainak az alapfizetéseinek, a 2022. évre, valamint a 2018-2022-as 

periódushoz tartózó egyes átmeneti intézkedéseket. 

A törvény 12. cikkely (2) bekezdésnek az előírásainak értelmébe, a 2023. évvel kezdődőleg, az I-

VIII mellékletekbe foglalt összes tisztségnek az alapfizetését, az érvénybe levő, fizetésbe garantált, 

országos, bruttó minimál, alapfizetésnek az I-VIII mellékletekbe foglalt szorzóhányadossal való 

megszorzásával állapítják meg. 

Ugyanakkor, az illető jogszabálynak a 38. cikkelyének a rendelkezéseivel, szabályozzák, az illető 

jogszabálynak a lépésenkénti alkalmazási módját a 2017.07.01. – 2022.12.31. periódusra. 

Ezek szerint, 2017.07.01.-i dátummal kezdődőleg, a törvény 11. cikkelyének az alkalmazásába, a 

Maros Megyei Tanácsnak a 117/27.07.2017. és 118/27.07.2017. sz. Határozataival, jóváhagyták az 

alapfizetéseket a köztisztviselőknek és a szerződéses személyzetnek, a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusából, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságból, a Maros Megyei 

Érdekeltségű Létesítményeknek az Őrző-védő Szolgálatának, a SALVAMONT-SALVASPEO 

Megyei Közszolgálatnak és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a 

saját apparátusából, az érvénybe levő, fizetésbe garantált, országos, bruttó minimál, alapfizetésnek a 

szorzóhányadossal való megszorzásával, a 153/2017. sz. Törvény VIII Mellékletével jóváhagyott, a 

tisztségeknek a jegyzékének és rangsorának a betartásával. 

Hasonlóan, a tisztségek rangsora, valamint a közigazgatási okirattal jóváhagyott rangsorolási 

hányadosok és az illető alapfizetések, vonatkoztatási szintjeként használták, az érvénybe levő, 

fizetésbe garantált, országos, bruttó minimál, alapfizetés minimum/maximumot, valamint a Maros 

Megyei Tanácsnak az alelnökének a havi juttatását. 

A 2018.01.01.-i dátummal kezdődőleg, a 38. cikkely, (3) bekezdésének, „a” betűje rendelkezései 

egy növelést szabályoznak, 25%-kal a 2017. december hónapjában adott szinthez viszonyítva, az 

alapfizetések bruttó értékének, a besorolási pótlékoknak, valamint az illetménykiegészítések, 

juttatások, pótlékok, jutalmak, prémiumok és a fizetési rendszernek a többi elemeinek a bruttó 

értékének, amelyek a törvény szerint részei a havi bruttó fizetésnek, melyben a közalapokból 

fizetett személyzet részesül, egyes egészségügy- és tanügybeli tisztségek kivételével. 

A „Közigazgatás” foglalkozási családnak, a 38. cikkely (3) bekezdés ”e” betűjének a rendelkezései, 

a 11. cikkely előírásaihoz irányít, amelyek szerint, az alapfizetéseket megyei tanács határozattal 

állapítják meg. 
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Az előbb említett emelés az alkalmazottak nettó jövedelmeit óvja meg, a szociális biztosítási 

adónak az alkalmazótól az alkalmazottnak a kötelezettségébe való áthárításának a körülményei 

között, 2018.01.01.-i dátummal kezdődőleg, a Pénzügyi torvénykönyvre vonatokozó 227/2015. sz. 

Törvénynek a módosításáról és kiegészítéséről szóló 79/2017. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

előírásai szerint, a fizetési kiadásoknak egy relatíve egyenlő szinten való tartásával. 

Ugyanabban az értelembe vannak, a 82/2017. sz. Sürgősségi kormányrendeletnek a VII. 

cikkelyének a rendelkezései is, az érvényben levő kollektív munka szerződések vagy egyezmények 

kiegészítő okiratainak kötelező kollektív kezdeményezésére vonatkozó normatív okiratoknak a 

módosításról és kiegészítéséről, a 79/2017. sz. Sürgősségi Kormányrendeletnek az előírásainak az 

alkalmazásának az érdekébe. 

Figyelembe véve a fentebbieket, úgy gondoljuk, hogy helyénvaló, egy közigazgatási okiratnak a 

kibocsájtása, amely konkrétan leszögezze, az intézménynek a vezetőjének az igazgatási okiratával, 

a havi fizetéseknek a megállapításának a módját, 2018.01.01.-i dátummal kezdődőleg. 

Ugyanúgy, a Helyi választottak statútumára vonatkozó 393/2004. sz. Törvény 34. cikkely (2) 

bekezdés rendelkezéseinek az alkalmazhatósága, egyes értelmezési különbségek tárgya volt, a 

117/27.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatának az elfogadásakor, ki volt kérve a 

Munkaügyi és Szociális Egyenlőség Minisztérium véleménye. Következésképpen, tekintettel a 

kifejezett nézőpontra, amelyet a 4454/DSP/828/2017. sz. átirattal fejeztek ki, javasoljuk a Maros 

Megyei Tanácsnak a 117/2017. sz. Határozatának a 2. cikkely (2) bekezdésének a módosítását, az 

előbb említett jogszabály által előírt maximális gyűlésszám megjegyzéssel. 

Figyelembe véve a fentieket, javasoljuk jóváhagyásra a közalapokból fizetett személyzet fizetésére 

vonatkozó 153/2017. sz. Törvény rendelkezéseinek, 2018.01.01.-től való az alkalmazásához 

szükséges intézkedések megállapítására vonatkozó határozattervezetet.  

 

 

ELNÖK 

 Péter Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrizte: Alin Mărginean végrehajtó igazgató 

Készítette: Elena Popa szolgálatvezető /2 pld. 
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