
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

92. számú HATÁROZAT 
2016. július 28-i 

A 2016 június 24-i Maros Meygei Tanács - a szakbizottságok megalkotásáról 
szóló 89 sz. Határozatának módositását illetően  

 
Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a Jogi és Államigazgatási Osztály 2016.07.28/14.352 sz. tényfeltáró 
nyilatkozatát, 
 
Figyelembe véve a Maros Megyei Tanács keretén belüli  R.M.D.SZ. Tanácsadó 
csoport kérelmezését,  
 
Figyelemmel kisérve a helyi tanácsok szervezési és működési keret-
szabályzatának 15. Cikk és 17. Cikk rendelkezéseit, melyet a 2002/35 sz. 
kormányrerndelet hagy jóvá, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 
a helyi közigazgatásról szóló 2001/215. Sz. Törvény rendelkezéseit, újból 
közzétett az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 
 
A helyi közigazgatásról szóló 2001/215 sz. Törvény 97. Cikk (1) bekezdés 
rendelkezéseinek értelmében, újból közzétett, az utólagos módositásokkal és 
kiegészitésekkel,  
 

határozza: 
 

Egyetlen cikk. (1)  Módosul a  2016 június 24-i Maros Meygei Tanács -  
szakbizottságok megalkotásáról szóló 89 sz. Határozata, abban az értelemben, 
hogy Szabó Árpád úrat a mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság 
tagjaként nevezik ki, mig Szigyártó Zsombor-István urat a környezeti és 
várostervezési Bizottság tagjaként nevezik ki.  
 
(2) A jelen határozat közölve lesz az (1) bekezdésben jelölt személyekkel, 
melyek felelősek lesznek annak kivitelezéséért.  
 
 
 
 
ELNÖK                                                                                           Ellenjegyzi 
Péter Ferenc                                                                                     TITKÁR 
                                                                                                 Paul Cosma 
 
 
 
 



 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI OSZTÁLY 
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁG ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT 
 

2016.07.28/14.352 Sz. 
VI D/1 Akta 
 
INDOKLÁS 
A tevékenységi körökre kiható  szakbizottságok névleges összetételének 
módositását illetően 
 

A helyi tanácsok szervezési és működési keret-szabályzatának 15. Cikk és 17. 
Cikk rendelkezéseinek megfelelően, melyet a 2002/35 sz. kormányrerndelet 
hagy jóvá, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, a 2016.06.24-i 
Maros Megyei Tanács 89. számú Határozata által 6 – fő tevékenységi kört 
megillető- szakbizottság  létesült.  
 
A Maros Megyei Tanács szervezési és működési Szabályzatának 40. Cikk 
rendelketéseinek megfelelően, melyet a 2012/87 sz. kormányrendelet hagy 
jóvá, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, a bizottságok tagjainak 
kinevezését a tanácsadó csoportok végzik. 
 
A Maros Megyei Tanácsnál 2016.07.27/14.921 sz. alatt rögzitett cimzés által a 
Maros Megyei Tanács keretén belüli R.M.D.SZ. szakértői tanácsadó csoport 
nevében megfogalmazódott azon kérelem, mi által az egyes bizottságok 
összetételének módositása kérelmezett, mely egyrészt a tanácsosok szakmai 
képzése és azo tevékenységi körükben való működésük  révén, másrészt két 
megyei tanácsos személyes választása révén indokolt.  
 
A fentiekben kimutatottak értelmében, az előlétetett javaslat a következő 
módositásokat célozza: 
 
- Szabó Árpád úr legyen kinevezve a környezetvédelmi és mezőgazdasági 
Bizottság tagjaként,  
- Szigyártó Zsombor-István legyen kinevezve a környezeti és várostervezési 
Bizottság tagjaként.  
 
Figyelemmel kisérve a fentieket, jóváhagyás értelmében elé terjesztjük a mellékelt 
határozattervezetet.  
 
 
 
ELNÖK                                                                                    ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  
Péter Ferenc                                                                                        Genica Nemeş 
 
 
 
 
Összeállitotta: Delia Belean – Szolgálat vezető 
2 Példány 
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