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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. március 30.-i 

40. számú HATÁROZAT 

 

Az utólag módosított a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos 

intézkedések megállapításáról szóló 2015. május 28.-i 62. számú Határozatának, a Maros Megyei 

Tanácsnak, a 2. és 3. sz. mellékleteinek a módosítására 

 

Maros Megyei Tanács, 

Látva a Humánerőforrás Szolgálat az utólag módosított a Maros Megyei Tanács szakapparátusának 

szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 2015. május 28.-i 62. számú 

Határozatának, a Maros Megyei Tanácsnak, a 2. és 3. sz. mellékleteinek a módosítására vonatkozó 

2017.03.24.-i 6109. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, a részlegeinek a 4396/2017. és 

5396/2017. sz. javaslatait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének ”a” betűje összevetve a (2) bekezdésének 

”c” betűje és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

 

határoz: 

I. cikkely Az utólag módosított a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozó 

bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 62/28.05.2015. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a 2. melléklete megváltozik és helyettesítve lesz a Melléklettel, amely szerves része a 

jelen határozatnak. 

II. cikkely Az utólag módosított a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére 

vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 62/28.05.2015. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a 3. melléklete megváltozik és kiegészítődik, amint következik: 

1. a 15. cikkely 12. pontja után beszúrják a 12^1 pontot, a következő tartalommal: 

„A Maros Megyei Tanács hivatalos kontjait kezeli” 

2. az 52. cikkely 42. pontja után beszúrják a 43. pontot, a következő tartalommal: 

„Létrehozza/felszámolja a Maros Megyei Tanács hivatalos kontjait” 

III. cikkely A jelen Határozatot közlik: a Humánerőforrás Szolgálatnak, a Területrendezési és 

Városrendezési Igazgatóságnak és a Vidékfejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóságnak, a 

Maros Megyei Tanács szakapparátusából, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

  6109/24.03.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos 

intézkedések megállapításáról szóló 2015. május 28.-i 62. számú Határozatának, a Maros Megyei 

Tanácsnak, a 2. és 3. sz. mellékleteinek a módosítására  

 

A Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések 

megállapításáról szóló 2015. május 28.-i 62. számú Határozatával, a Maros Megyei Tanácsnak, 

jóváhagyták a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezeti ábráját, tisztségjegyzékét és 

szervezeti és működési szabályzatát. 

A Maros Megyei Tanács szakapparátusának Műszaki Igazgatósága, a 4396/06.03.2017. sz. belső 

jegyzékével kérelmezte egyes módosítások elvégzését a tisztségjegyzékben, ennek az 

igazgatóságnak a keretében egyes el nem foglalt közhivatali tisztség átalakításának értelmében. 

Ezek szerint, kérelmezték a Munkálatok Követése Szolgálat keretében levő I. besorolású, felső 

szakmai fokozatú tanácsadói közhivatali tisztség átalakítását, I. besorolású, kezdői szakmai 

fokozatú tanácsadóivá, a versenyvizsgának, elérhetővé tételének érdekébe, egyes fiatalok számára, 

akiknek nincsen szakmai régiségük. 

A Közbeszerzési Osztály keretében, ugyancsak kérelmezték egy I. besorolású, felső szakmai 

fokozatú tanácsadói közhivatali tisztség átalakítását, II. besorolású, felső szakmai fokozatú 

szakreferenssé. 

Megjegyezzük, hogy a Műszaki Igazgatóság átirata még más javaslatokat is tartalmazott, mivel a 

személyzet számának növelését követték, nem volt tárgya egy alkalmassági elemzésnek, 

amennyiben Maros megye folyó évi költségvetése még nem volt jóváhagyva. 

Ugyanakkor, a Vidékfejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóság keretében működő 

Külkapcsolatok és Sajtókapcsolatok Ügyosztály, beazonosított egy hatásos kommunikálási módot, 

egy hivatalos oldal létrehozása a Maros Megyei Tanács részére, a szocializáló internetes oldalakon. 

Tekintettel a nagyszámú felhasználóra, ez a jelenlét az interaktivitás növekedéséhez vezethet a 

megyei közigazgatás és a polgárok kapcsolatát illetően, az információ eloszlásának a sebességének 

a növekedése, az intézmény igazításának és irányváltoztatásának a lehetősége a kommunikációs 

mód szempontjából, valamint a hagyományos sajtóval szembeni függőségnek a csökkentése. 

Az intézménynek, a profiljának a létrehozásához és adminisztrálásához egy szocializáló hálózaton, 

szükség van a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a szervezeti és működési szabályzatának 

megváltoztatására, a Maros Megyei Tanács hivatalos kontjainak, a kezelésének a feladatkörének a 

szabályozásával, a szocializáló hálózatokon. 

Figyelembe véve a fentieket, javasoljuk jóváhagyásra az utólag módosított a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 2015. 
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május 28.-i 62. számú Határozatának, a Maros Megyei Tanácsnak, a 2. és 3. sz. mellékleteinek a 

módosítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Készítette: Elena Popa Szolgálat vezető /2példány 
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