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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

2017. június 29.-i 

97. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói állásának az ideiglenes 

betöltésének a meghosszabbítására vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Humánerőforrás Szolgálat 13.402/22.06.2017. sz. Indokolását, a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói állásának az ideiglenes betöltésére vonatkozó 

3/16.01.2017. sz. Határozatát a Maros Megyei Tanácsnak, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, a Köztisztviselő statútumára vonatkozó 

188/1999. sz. Törvény 92. cikkely, (3) bekezdésének és a Köztisztviselők Országos Ügynökségének 

34768/2017. sz. véleményezésének az előírásainak értelmében, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, a Szociális és 

gyermekvédelmi főigazgatóság hatáskörére és Szervezési és működési Keret-szabályzatára vonatkozó 

1434/2004. sz. Kormány Határozat rendelkezéseit,  

Az utólag módosított és kiegészített a közalapokból fizetett személyzet egységes bérezésére vonatkozó 

284/2004. sz. Törvény 25. cikkelyének az előírásainak a betartásával, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. 

sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének a) betűje és (2) bekezdésének e) betűjének és a 97. 

cikkelyének (1) bekezdésének rendelkezéseinek az alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Stekbauer Andrea Melinda asszony által való ideiglenes gyakorlása, a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói állásának, meghosszabbításra kerül, 3 

hónappal. 

2. cikkely Jelen határozat közlődik: a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, a 

Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás Szolgálatával és a jelen határozat 1. 

cikkelyében kinevezett személlyel, aki felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

  2017.06.22.-i 13.402. sz.  

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói állásának az 

ideiglenes betöltésének a meghosszabbítására vonatkozóan  

 

A megyei érdekeltségű közintézmények szervezésére és működésére vonatkozó feladatkörök 

kategóriájába, az utólagosan módosított és kiegészített a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. 

sz. Törvény 91. cikkely, 2. bekezdésének az ”e” betűje, megállapítja a megyei tanácsoknak, ezen 

intézmények vezetőinek a kinevezésére, szankcionálásának és felfüggesztésének az elrendelésére, a 

szolgálati viszonyoknak, esetenként a munkaviszonyoknak a megváltoztatására és megszüntetésére 

vonatkozó hatáskörét, a törvény értelmében. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 3/16.01.2017. sz. Határozatával a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói állása be van töltve ideiglenes jelleggel 

2017.01.16.-i dátummal kezdődőleg Stekbauer Andrea Melinda által. 

A 7202/06.04.2017. sz. átiratával a Maros Megyei Tanács kérvényezte a Közhivatalnokok Országos 

Ügynökségétől a véleményezést, a fennemlített elfoglalatlan vezetői köztisztviselői állás 

elfoglalásához szükséges toborzási eljárás megszervezésével kapcsolatban, viszont a toborzási 

eljárás megszervezésére vonatkozó ANFP Elnöki Rendelet mostanig nem jutott el hozzánk. 

Figyelembe véve a tényt, hogy az ideiglenes kinevezés lejár 2017.07.16.-i dátummal, a 

12470/10.06.2017. sz. átirattal kérvényezték a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság vezérigazgatói tisztségének, Stekbauer Andrea Melinda asszony általi ideiglenes 

gyakorlásának az idejének a meghosszabbítását 3 hónappal. 

Az ideiglenes gyakorlás periódusának a meghosszabbítását az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, újraközölt, a Köztisztviselők statútumára vonatkozó 188/1999. sz. Törvény 92. 

cikkelyének (3) bekezdésének a rendelkezései szabályozzák, amelyeknek megfelelően „Kivételes 

módon, a (2) bekezdésben előírt periódus meghosszabbítható maximum 3 hónappal, a 

Közalkalmazottak Országos Ügynökségének a véleményezésével, hogyha a közhatóság vagy -

intézmény megszervezte a toborzási vagy előléptetési versenyt és a köztisztség nem lett elfoglalva, a 

törvény értelmében.” 

Figyelembe véve a fentieket, megvitatásra és jóváhagyásra javasolják a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói állásának az ideiglenes betöltésének a 

meghosszabbítására vonatkozó határozat tervezetet. 

 

ELNÖK 

 Péter Ferenc 

 

 

Készítette: Szolgálatvezető Elena Popa/2.péld. 


	hot097_2017_HU
	hot097 exp_HU

