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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2017. november 23.-i 

183. számú HATÁROZAT 

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

intézkedések megállapításáról szóló 62/2015. május 28. számú Maros Megyei Tanács Határozatnak 

az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Humánerőforrás Szolgálatnak az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 62/2015. 

május 28. számú Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására 

vonatkozó 2017.11.17.-i 25034. számú Indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóságának a 

24400/13.11.2017. sz. kérésére, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés “a” betűje, (2) bekezdés “c” betűje és a 97. 

cikkelyének (1) bekezdés rendelkezéseinek 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 Az utólag módosított, a Maros megye 2017. évi általános költségvetésének a 

jóváhagyására vonatkozó 31/30.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 6. Melléklete, a 

megfelelő módon meg fog változni. 

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

Városrendezési Igazgatóságnak és a Gazdasági Igazgatóságnak, a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusából, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

  25034/17.11.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

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

intézkedések megállapításáról szóló 62/2015. május 28. 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 

szervezési és működési szabályzatát. 

Az előbb említett közigazgatási okirattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanácsnak, a 

szakapparátusának a szervezeti ábrája és tisztségjegyzéke voltak még módosítva ez alatt az idő 

intervallum alatt, az utolsó ilyen módosítást a Maros Megyei Tanácsnak a 92/29.06.2017. sz. 

Határozattal hagyták jóvá. 

A Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a megállapítására 

vonatkozó 62/2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, a Gazdasági Igazgatóság Igazgatási 

Szolgálatát átszervezték ennek a szolgálatnak a felosztásával: Kiszolgáló – Beszerzési Szolgálat és 

Igazgatási – Beavatkozási Szolgálat, a gépjármű vezetői tisztségeket nagyrészt a Műszaki 

Igazgatóság Adminisztratív – Beavatkozási Szolgálat keretébe foglalták bele. 

Ebből az okból problémák vannak a használatban levő gépkocsik ellátásában és a felhalmozott nem 

letöltött szabadságokkal a Gazdasági Igazgatóság keretében a sofőri állásokat elfoglaló személyzet 

által. Másrészt, egy beszerzési eljárást folytattak le, amellyel leszerződték egy mikrobusznak a 

beszerezését. 

Következésképpen, a Gazdasági Igazgatóság, a 24400/13.11.2017. sz. alatt, kéri, a Maros Megyei 

Tanács szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóságának a Kiszolgáló Beszerzési Szolgálatának 

keretében a kiépített állásoknak a maximális számának a módosítását, egy sofőri állással való 

növelésének értelmébe. 

Hasonlóan, a Terület- és Városrendezési Igazgatóság,a 20131/25.09.2017. sz. alatt, kéri egy 

elfoglalatlan levő első osztályú, felső fokozatú tanácsadó köztisztségnek az áthelyezését az 

Informatika Osztályról a Véleményezési Engedélyezési és Ellenőrzési Szolgálathoz, ugyanazon 

igazgatóság keretébe. 

Megjegyezzük, hogy ez a módosítás bele illeszkedik, az utólag módosított és kiegészített, a helyi 

közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi intézkedések megállapítására vonatkozó 273/2006. sz. 

Törvény módosítására és kiegészítésére vonatkozó 63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. 

cikkely előírásai szerint megállapított, állásoknak a maximális számába. 

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

Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 
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62/2015. május 28. számú Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a 

módosítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Elena Popa Szolgálatvezető /2pld. 
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