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4/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 
a közalkalmazotti állások betöltésére vonatkozó 2017-es évi tervezet módosításáról 

 

 

       Figyelembe véve a szakbizottsági jelentést, valamint a Vetés község polgármestere által 
kezdeményezett határozattervezetben és a polgármester indokló előterjesztésében 
foglaltakat, valamint Vetés község Helyi Tanácsa keretében működő szakosztály jelentését, 
        betartva a Közalkalmazottak Országos Ügynökség, a közalkalmazotti állások betöltésére 
vonatkozó tervezet kibocsátására vonatkozó utasításokat jóváhagyó 7660/2006-os számú 
Rendeletét, 
       tekintettel Vetés község Helyi Tanácsa 53/2016-os számú Határozatának előírásaira, 
       figyelembe véve a közalkalmazottak Statútumára vonatkozó, újraközölt, utólag 
módosított és kiegészített 188/1999(r2) Törvény 107. cikkely (2) bekezdése b) betűjének 
előírásait, az utólagos módosításokkal, 
       hivatkozva a közalkalmazottak Statútumára vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és 
kiegészített 188/1999-es számú törvény 23. cikkely (2) bekezdés b) betűje előírásaira, 
       elemezve a közalkalmazottak életpályáinak fejlesztésére és szervezésére vonatkozó 
normákat jóváhagyó 611/2008-as számú Kormányhatározat 7. és 8. cikkelye előírásait, az 
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 
 Az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi 
közigazgatási Törvény 36. cikkely (2) bekezdés a) betűje, a 45. cikkely (1) bekezdése és a 
115. cikkely (1) bekezdés b) betűje, valamint (3) bekezdése előírásai értelmében, 
 Vetés község Helyi Tanácsa a 2017. január 25-ére összehívott közgyűlésén  
 

    ELHATÁROZZA : 

 

1. cikkely. Jóváhagyja a helyi rendőr, betöltetlen közalkalmazotti állás átalakítását 

III. osztály kezdő besorolásból, helyi rendőr, betöltetlen közalkalmazotti állás I. osztály, 

asszisztens besorolásba. 

2. cikkely. Módosítja és aktualizálja a Vetés község polgármestere szakapparátusa 

keretében levő közalkalmazotti állások betöltésére vonatkozó Tervezetet a 2017-es évre, 

melyet jelen Határozat szerves részét képező mellékletben bemutatunk. 

3. cikkely.- A Státusjegyzéket aktualizálják a jelen Határozat szerves részét képező 

2-es számú mellékletben foglaltak szerint. 

4. cikkely.- Jelen határozatot törvényességének ellenőrzése végett közlik Szatmár 

Megye Prefektúrájával, valamint a Bukaresti Közalkalmazottak Országos Ügynökségével.  

 

VETÉS, 2017. január 25.én, 
 
ÜLÉSELNÖK,                                        
BIRO ATTILA                                                                                Ellenjegyzi,  
 
                       ANCA-MARIA POP 
      községi jegyző 
 
 
 
Az összes tanácsos száma 15, jelen levő tanácsosok száma 10, mellette szavazott 10, ellene szavazott 
0, tartózkodott 0. 



 


