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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. március 29.-i 

___. számú HATÁROZAT 

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 az érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 

117/27.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a kiegészítéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 5908/23.03.2018. sz. Indokolását, a 

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

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési 

intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. 

mellékletének a módosításáról szóló 21/15.02.2018. Maros Megyei Tanács Határozatra, 

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény 11. cikkely 

előírásainak értelmébe, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, 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 az érdekébe hozott egyes 

intézkedések megállapításáról szóló 117/27.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

Mellékletének a B.2 pontban előírt szakmai fokozat és előrehaladás szerinti végrehajtó 

tisztségeknél, az 5. pozíció után beiktatnak 4 új pozíciót, az 5^1 – 5^4, amelynek a tartalma 

megtalálható a mellékletbe, amely szerves része a jelen határozatnak. 

II. cikkely Az I. cikkelyben említett határozatnak a többi rendelkezései érvénybe vannak és 

maradnak. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a 

Humánerőforrás Szolgálatával, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ

 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/1 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

  5908/23.03.2018. sz.  

II. 2. akta 

 

 

INDOKOLÁS 

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 az érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 

117/27.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a kiegészítésére vonatkozóan  

 

Az utólag módosított és kiegészített, 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 az érdekébe hozott egyes intézkedések 

megállapításáról szóló 117/27.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, meghatározták a 

Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a köz- és szerződéses tisztségeinek az 

alapfizetéseit. 

Utólag, a Maros Megyei Tanácsnak a 21/15.02.2018. sz. Határozatával jóváhagyták, a Maros 

Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóság – Kiszolgáló-Beszerzési 

Szolgálatánál elfoglalatlan levő rövid távú egyetemi tanulmányokat igényelő szakreferensi 

szerződéses tisztségnek az átalakítását középfokú tanulmányokat igényelő referenssé. 

Mivel, a középfokú tanulmányokat igényelő szerződéses referensi tisztség nem szerepelt a Maros 

Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szerkezetében, a Maros Megyei Tanácsnak a 117/2017. 

sz. Határozatának, az elfogadásának az időpontjába, a jelen pillanatban nincs megállapított 

alapfizetés erre a tisztségre, a közalapokból fizetett személyzetnek a fizetésére vonatkozó 153/2017. 

sz. Törvény rendelkezései szerint. 

Következésképpen, szükség van az előbb említett közigazgatási okiratnak a kiegészítésére, a 

középfokú tanulmányokat igényelő szerződéses referensi tisztségnek a jellegzetes alapfizetésével és 

besorolási állandókkal. 

A jelen határozatnak a tárgyát képező hányadosoknak, valamint alapfizetés javaslatoknak a 

vonatkoztatási tényezője a középfokú tanulmányokat igényelő referensi köztisztség, amelynek a 

117/2017. sz. MMTH mellékletével meghatározott alapfizetéseket és besorolási hányadosokat. 

Figyelembe véve a fentebbieket, alávetik jóváhagyásra az utólag módosított és kiegészített, 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 az érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 117/27.07.2017. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat kiegészítésére vonatkozó határozattervezetet. 

  

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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