
                                     A PARITÁSOS BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGI JELENTÉSE A 2020-AS ÉVRE   

Marosvásárhely  Megyei Jogú Város Paritásos Bizottsága a 2020.04.02/856-os számú Rendelet 

révén alakult meg, az utólagosan módosított és kiegészített,  paritásos bizottságok szervezési és 

működési normáira vonatkozó 2007-es évi 833-as számú kormányrendelet  előírásainak megfelelően, 

illetve az utólag módosított és kiegészített 2019-es évi  57-es számú  Közigazgatási 

Munkatörvénykönyvre vonatkozó  Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak megfelelően, a következő 

felállásban:  

Kinevezett tagok:  Gaşpar Dora Diana  - Paritásos Bizottság elnöke 

                                  Bănulici Paul Alin 

                                  Blaga Frunză Driana 

                                  Doboş Marcel 

                                  Marcu Teodora Gabrieala 

                                  Teban Valentin Vasile 

A  Paritásos Bizottság titkára: Dogar Octavia Felicia. 

 Az utólag módosított és kegészített,   Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019-

es évi 57-es számú Sürgősségi Körmányrendelet 489-es cikkelye 4. bekezdésének megfelelően, a 

Paritásos Bizottság évi jelentést köteles összeállítani, a folytatott tevékenységet illetően, esetenként, a 

törvény feltételei között megkötött kollektív egyezmények előírásainak tiszteletben tartására 

vonatkozóan, amely tevékenységi jelentést a közhatóság vagy közintézmény honlapján kell 

megjelentetni.  

 Az utólagosan módosított és kiegészített , Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 

2019-es évi 57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet 489-es cikkelyének megfelelően,  a következő 

helyzetekben fordulhatunk tanácskéréssel a Paritásos Bizottsághoz:  

a) azon  közhatóság tevékenységét célzó feljavító intézkedések megállapítása esetén, amelyre 

megalakult; 

b) bármely olyan intézkedés megállapítása esetén, amely a köztiszviselők szakmai felkészítésére 

vonatkozik, ha ezek költségeit költségvetési alapokból fedezik; 

c) a munkaprogram  hatóság vagy közintézmény vezetője általi megállapítása esetén; 

d) a köztiszviselők hatóság vagy közintézmény vezetőihez címzett észleléseinek megoldása esetén, 

a törvény előírta  jogok és a kollektív egyezmények tiszteletben tartási módjára  vonatkozóan; 

e) a hozzáférhetőséget biztosító eszközök azonosításakor,  valamint a vezető tisztséget betöltő, 

fogyatékkal élő személyek  munkahelyhez való alkalmazkodását célzó intézkedések azonosítása 

esetén; 

f) a törvény által előírt más helyzetekben.  



A  Paritásos Bizottság feladatkörének gyakorlása során konzultatív jellegű véleményezéseket bocsát 

ki.  

Ami az utólag módosított és kiegészített 2019-es évi 57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet  1-es 

és 2-es cikkelye által megszabott feltételek között lebonyolított  tevékenységet illeti,  a Marosvásárhely 

Megyei  Jogú Város szintjén megalakított Paritásos Bizottság  2020-ban a következő tevékenységet 

végezte:  

- A 2020.06.16-i ülésen, a bizottság tagjai  összegyűltek a  paritásos bizottság elnőkének 

megválasztása céljából,  valamint a 2020-as évre vonatkozó, a Marosvásárhely Területi-

Közigazgatási Egység  köztiszviselői és szerződéses személyzete  éves szakmai tervének elemzése 

és véleményezése céljából . 

Kibocsátott konzultatív  véleményezések:  

● 2020.06.17/8-as számú kedvező véleményezés   a Marosvásárhely Területi-Közigazgatási Egység  

köztiszviselői és szerződéses személyzete  éves szakmai tervére vonatkozóan, a 2020-as évre.  

Marosvásárhely szintjén nincsenek érvényben lévő kollektív keretszerződések.  

Az intézmény köztisztviselői részéről nem voltak javaslatok és kezdeményezések a Paritásos 

Bizottság felé, amelyeket gyakorlatba ültetthettek volna az intézmény tevékenységének feljavítása 

céljából,  sem Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének címzett észlelések, arra 

vonatkozóan, hogy a bizottság nem teljesítette vagy hiányosan teljesítette feladatkörét.  

 

 Marosvásárhely Megyi Jogú Város főjegyzője 

 

                                                                                                                                            Paritásos Bizottság elnőke 

 


