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2017. június 29.-i 

92. számú HATÁROZAT 

 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos 

intézkedések megállapításáról szóló 2015. május 28.-i 62. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak, 

az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról 

 

 

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 1. és 2. sz. mellékleteinek a módosítására vonatkozó 

13.440/22.06.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, az osztályainak a 13299/21.06.2017. 

és 13383/21.06.2017. 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 az 1. és 2. mellékletei megváltoznak és helyettesítve lesznek az I és II Mellékletekkel, 

amelyek szerves részei a jelen határozatnak. 

II. cikkely A jelen Határozatot közlik a Humánerőforrás Szolgálatnak, a Műszaki Igazgatóságnak 

és a Gazdasági 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 

  13.440/22.06.2017. 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 Maros Megyei Tanács 

Határozatnak az 1 és 2 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 szervezeti ábrának, amelyet a fennemlített határozat 1 mellékletével fogadtak el, az utolsó 

módosítását a Maros Megyei Tanácsnak a 159/2016. sz. Határozatával végezték, a 

tisztségjegyzéknek pedig, amelyet ugyanannak a közigazgatási dokumentumnak a 2 mellékletével 

fogadtak el, módosításokkal hagytak jóvá, az utólag módosított a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 62/2015. 

május 28.-i sz. Maros Megyei Tanács Határozatának, a 2. és 3. sz. mellékleteinek a módosítására 

vonatkozó 40/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal. 

A Maros Megyei Tanács szakapparátusának Műszaki Igazgatósága, a 13383/22.06.2017. sz. belső 

jegyzékével kérelmezte egyes módosítások elvégzését a tisztségjegyzékben, egy betöltetlen levő II. 

besorolású, felső fokozatú – SSD szakreferensi tisztségnek a Közbeszerzési Osztályról, egy I. 

besorolású, kezdő fokozatú tanácsadói tisztséggé való módosításnak az értelmében. 

Ugyanakkor, a Gazdasági Igazgatóság a 13299/21.06.2017. sz. belső jegyzékével kérelmezte a 

szakmunkás – elektromechanikus állás áthelyezését az Adminisztratív Beavatkozási Szolgálattól a 

Gazdasági Igazgatóság – Kiszolgáló-beszerzési szolgálathoz és a betöltetlen IA fokozatú – 

rövidtávú egyetemi tanulmányt igényelő referensi állás átalakítását IA fokozatú egyetemi 

tanulmányt igényelő szakfelügyelői állássá. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra 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, az 1 és 2 mellékleteinek a 

módosítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Készítette: Elena Popa Szolgálatvezető /2pld. 
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