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 21/2016-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 
egy közfunkció módosításáról Mezőterem község polgármestere szakapparátusa keretében 

 

  Mezőterem község Helyi Tanácsának,2016. július 27-re összehívott közgyűlésén;  

           Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet, a Mezőterem község polgármestere által 

kezdeményezett határozattervezetben foglaltakat, a szakosztályok beszámolóit, valamint Mezőterem 

község Helyi Tanácsa szakbizottságának 1-es, 2-es és 3-as számú jóváhagyó szakbeszámolóját; 

        Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó normákra vonatkozó, újraközölt utólag 

módosított és kiegészített 24/2000-es Törvény előírásaira,  

        A közalkalmazottak Statútumára vonatkozó, újraközölt, frissített 188/1999-es Törvény 107. 

cikkely (2) bekezdés b) betűje, és a közalkalmazottak karrierjének fejlődésére és szervezésére 

vonatkozó normákat jóváhagyó 611/2008-as Törvény előírásai értelmében, 

         A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú 

Törvény 36. cikkely (2) bekezdés a) betűje, (3) bekezdés b) betűje, és a 45. cikkely (1) bekezdés 

előírásai értelmében, 

 

    ELHATÁROZZA 

 

 

           1. cikkely. - Jóváhagyja egy megüresedett, végrehajtó, tanácsnoki közfunkció módosítását a 

könyvelési, adó-és illetékek, és közbeszerzési osztály keretében,  

I-es osztály, felső szakmai fokozatból való besorolását I-es osztály, fő szakmai fokozatú tanácsosi 

kategóriába.  

           2. cikkely. - Az 1. cikkelyben módosított közfunkció 2015. október 1-től üresedett meg, Pop 

Cornelia-Maria felmondását követően, aki a szóban forgó állást 2015.,06.15.-2015.,09.30. között 

töltötte be.  

3. cikkely. -  A szerkezeti vázlat, a közigazgatási állások számát és a Mezőterem község 

polgármesterének szakapparátusa Státusjegyzékét jóváhagyó 31/2013.08.26-os számú Helyi Tanácsi 

Határozat 2. cikkelyében előírt Státusjegyzék megfelelőképpen módosul. 

4. cikkely. - Jelen Határozat 2016.0.8.01.-től lép életbe, és ettől kezdődően a 43/2015.10.28 -as 

számú Helyi Tanácsi Határozat alkalmazása megszűnik. 

5. cikkely. Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Mezőterem község polgármesterét és a 

községi jegyzőt. 

           6. cikkely. - Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község polgármesterével, 

Szatmár Megye Prefektúrájával, az Országos Közhivatalnokok Ügynökségével, Mezőterem község 

önkormányzata keretében működő szakosztállyal és közzé teszi a község www.tiream.ro honlapján, és 

kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára. 

 

Mezőterem, 2016. július 27-én, 

 

 

                     ÜLÉSELNÖK,                                             ELLENJEGYZI, 

                   Babtan Dorel tanácsos                                  Maria Grigoraş 
                                                     Községi jegyző 

 

 

 

                                                             Tar Miklós polgármester 
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