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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. március 30.-i 

41. számú HATÁROZAT 

 

Az utólag módosított a Maros Megyei Könyvtár Szervezeti ábrájának, Tisztség jegyzékének és 

Szervezeti és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 111/2014. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat 1 és 2 Mellékleteinek a módosítására 

 

Maros Megyei Tanács, 

Tekintettel a Maros Megyei Könyvtárnak, az intézmény tisztségjegyzékének a módosítására 

vonatkozó 103/2017. sz. kérelmére, valamint a szakbizottságok véleményezéseire, 

Figyelembe véve az utólag módosított a Maros Megyei Könyvtár Szervezeti ábrájának, Tisztség 

jegyzékének és Szervezeti és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 111/31.07.2014. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 Mellékleteinek a módosítására a 6096/23.03.2017. sz. 

indokolást, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított a Maros Megyei Könyvtár Szervezeti ábrájának, Tisztség 

jegyzékének és Szervezeti és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 111/31.07.2014. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 Mellékletei megváltoznak és az 1. és 2. mellékletekkel 

lesznek helyettesítve, amelyek szerves részei a jelen határozatnak. 

II. cikkely A jelen Határozatot közlik: a Humánerőforrás Szolgálatnak a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusából és a Maros Megyei Könyvtárnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

  6096/23.03.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított a Maros Megyei Könyvtár Szervezeti ábrájának, Tisztség jegyzékének és 

Szervezeti és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 111/2014. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat 1 és 2 Mellékleteinek a módosítására 

 

A Maros Megyei Tanács a 111/31.07.2014. sz. Határozatával jóváhagyta a Maros Megyei Könyvtár 

szervezeti ábráját, tisztség jegyzékét és Szervezeti és működési szabályzatát. 

Utólagosan, az intézmény tisztség jegyzékét még módosították a Maros Megyei Tanácsnak a 

169/17.12.2015. és 126/25.08.2016. sz. Határozataival. 

A Maros Megyei Könyvtár, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális közintézmény, a 

103/2017. sz. átiratában kérelmezte a szervezeti ábrájának és tisztség jegyzékének a módosítását, a 

Gyűjteményeket közlő szolgálat keretében egy elfoglalatlan levő könyvelői állásnak az 

átalakításának az értelmében, szakreferensi állássá és annak áthelyezését a Pénzügyi-könyvelési, 

Humánerőforrás és Titkársági Osztályra. 

A kérelmet azzal indokolják, hogy szükség van egy személy felvételére, aki az intézmény 

humánerőforrás tevékenységével foglalkozzon. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 215/2001. sz., a Helyi közigazgatásra 

vonatkozó törvény 91. sz. cikkelyének (1) bekezdésének ”a” betűjének előírásainak az alapján a 

megyei tanácsnak van kiróva, a megyei tanács szakapparátusának, a megyei érdekeltségű 

közintézményeknek és szolgálatoknak és a megyei érdekeltségű kereskedelmi társaságoknak és 

önálló ügyvitelű vállalatoknak a megszervezésére és működtetésére vonatkozó feladatkör. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra az utólag módosított a Maros Megyei 

Könyvtár Szervezeti ábrájának, Tisztség jegyzékének és Szervezeti és működési szabályzatának a 

jóváhagyására vonatkozó 111/2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 Mellékleteinek a 

módosítására vonatkozó határozat tervezetet. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Ellenőrizte: Popa Elena szolgálatvezető  

Készítette: Radu Teodora tanácsadó 

2 pld. 


	hot041_2017_HU
	hot041 exp_HU

