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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2018. július 25.-i 

79. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések 

megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 15550/20.07.2018. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 15551/20.07.2018. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

15552/20.07.2018. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási szintjén egyes költségeknek a csökkentésére 

vonatkozó intézkedésekről szóló 229/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely (1) 

bekezdés előírásainak a betartásával, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi 

intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 273/2006. sz. Törvény módosításáról és 

kiegészítéséről szóló 63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezéseire, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés a) betű és a (2) bekezdés c) betű, valamint a 97. 

cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési 

intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat a 

következőképpen módosul: 

 1. Az 1. cikkely (1) bekezdés módosul és a következő lesz a tartalma: 

 „1. cikkely (1) Jóváhagyja a maximális számú 174 állást a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusának.” 

 2. Az 1-3 mellékletek módosulnak és a jelen határozat szerves részét alkotó 1-3 

mellékletekkel lesznek helyettesítve 

II. cikkely A Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 

15/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 7. sz. melléklete a következőképpen módosul: 

1. Az 1a fejezet 1. pont módosul és a következő lesz a tartalma: 

1. Maros Megyei Tanács 174 
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2. Az Ia fejezetnek a összegeinek megfelelő pozíciók, valamint a végösszeg az 1. pont 

hatásai szerint módosul. 

III. cikkely A jelen határozat IV. cikkelyben megnevezett, a Maros Megyei Tanácsnak, a 

szakapparátusának, az osztályainak gondoskodása következtébe, 6 hónapon belül, kidolgoznak egy 

jelentést, amelyben a „Transilvania Motor Ring” Komplexum tevékenységének a 

szervezési/működési/finanszírozási módjai és körülményei lesz megállapítva/átvizsgálva, a törvény 

szerint. 

IV. cikkely A jelen határozatot közlik a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező 

Igazgatóságnak, a Gazdasági Igazgatóságnak és a Humánerőforrás Szolgálatnak a Maros Megyei 

Tanácsnak a szakapparátusából, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

  15550/20.07.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések 

megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

módosításáról 

 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések 

megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1, 2 és 3 

mellékleteivel, jóvá volt hagyva a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a szervezeti 

felépítése, a tisztségjegyzéke és a Szakapparátusnak a szervezési és működési szabályzata. 

A 2007-2013 Regionális Operatív Program, az 5. Prioritási tengely – A turizmusnak a hosszútávú 

fejlesztése és népszerűsítése keretében finanszírozott, „AUTÓ PARK A MOTOR SPORTOK 

RÉSZÉRE” projekt tárgyát képező munkálatok befejeződtek, ezért eljött az ideje, hogy a projekt 

keretében újonnan létrehozott infrastruktúrának a kezelésének a megvalósításához egy megoldást 

válasszanak, tekintettel a projekt haszonélvezőjének – Maros Megyének a bevállalt kötelességére is, 

hogy elindítsa a tevékenységet a komplexum keretében, 2018.12.31.-ig. 

Tekintettel a folyó karbantartási/beavatkozási tevékenységekre, amelyek szükségesek a 

Transilvania Motor Ring Komplexumnak a működtetése alatt, valamint az épített infrastruktúrának 

a kezeléséhez egy közszolgálatnak a megszervezéséhez szükséges relatívan hosszú időre, a törvény 

rendelkezései szerint, javasoljuk egy szolgálatnak a létrehozását a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusában, amelyen keresztül el legyenek végezve ezek a tevékenységek. 

A jóváhagyásra javasolt határozattervezettel, a „Transilvania Motor Ring” Komplexumnak a 

Karbantartási – Közigazgatási Szolgálat, a Gazdasági Igazgatóság szerkezetében van kiépítve, 15 

végrehajtó állással és egy vezető állással. 

Figyelembe véve a fentieket, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 215/2001. 

sz. helyi közigazgatási Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” bekezdés előírásainak alapján, amely a 

megyei tanácsnak a szakapparátusának a szervezését és működését a megyei közhatóságnak a 

feladatköreként határozza meg, alávetik jóváhagyásra az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusának egyes szervezési intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

15551/20.07.2018. sz.  

II.22 akta 

 

 

SZAKJELENTÉS 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések 

megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

módosításáról szóló határozattervezethez 

 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések 

megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1, 2 és 3 

mellékleteivel, jóvá volt hagyva a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a szervezeti 

felépítése, a tisztségjegyzéke és a Szakapparátusnak a szervezési és működési szabályzata. 

Úgy a szervezeti felépítés, mint a tisztségjegyzék és a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusának a szervezési és működési szabályzata, amelyeket az előbb említett közigazgatási 

okirattal hagytak jóvá, utólag még módosultak. Az utolsó módosításokat a Maros Megyei 

Tanácsnak a 40/2017. sz. – a Szervezési és működési szabályzatnak a módosítása, a 183/2017. sz. – 

a szervezeti felépítésnek a módosítása és a 48/2018. sz. – a tisztségjegyzéknek a módosítása, 

Határozatokkal hagyták jóvá. 

Maros Megye a 2007-2013 Regionális Operatív Program, az 5. Prioritási tengely – A turizmusnak a 

hosszútávú fejlesztése és népszerűsítése, 5.2 Beavatkozási ágazat – A turizmus infrastruktúrájának a 

létrehozása, fejlesztése, modernizálása, a természeti forrásoknak az értékesítésének és a turisztikai 

szolgáltatásoknak a minőségének a növelése, keretében finanszírozott, „AUTÓ PARK A MOTOR 

SPORTOK RÉSZÉRE” projektnek a haszonélvezője. 

Az előbb említett projekt tárgyát képező munkálatokat kivitelezték, azoknak az átvételét pedig 

2018.07.05.-én befejezték, eljött az ideje, hogy a projekt keretében újonnan létrehozott 

infrastruktúrának a kezelésének a megvalósításához egy megoldást válasszanak, tekintettel a projekt 

haszonélvezőjének – Maros Megyének a bevállalt kötelességére is, hogy elindítsa a tevékenységet a 

komplexum keretében, 2018.12.31.-ig. 

Figyelembe véve, egyrészt, az előbb említett határidőt, valamint a folyó karbantartási/beavatkozási 

tevékenységeket, amelyek szükségesek a Transilvania Motor Ring Komplexumnál, másrészt pedig 

a viszonylag hosszú időt, amely szükséges az épített infrastruktúrának egy ügykezelési 

közszolgálatnak a megszervezéséhez, az utólag módosított és kiegészített, helyi érdekeltségű köz- 

és magán tulajdonnak az ügykezelési közszolgálatainak a megszervezésére és működésre vonatkozó 

71/2002. sz. Kormányrendelet rendelkezései szerinti direkt vagy indirekt ügyvitellel, 

körvonalazódott, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának keretében egy szolgálatnak a 

létrehozásának az ötlete, amelyen keresztül lebonyolítsák ezeket a tevékenységeket. 

Ennek értelmébe, javasolják a „Transilvania Motor Ring” Komplexumnak a Karbantartási – 

Közigazgatási Szolgálat létrehozását, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának Gazdasági 

Igazgatóság szervezési szerkezetében és a jóváhagyott állásoknak a számának a kiegészítését, 16 

szerződéses személyzeti állással (1 vezető és 15 végrehajtó állás), a következőképpen: 
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- 1 szolgálat vezetői állás; 

- 3 szakfelügyelői állás; 

- 1 ügyintézői állás; 

- 3 referensi állás; 

- 2 sofőri állás; 

- 2 gondnoki állás; 

- 4 munkás állás. 

A „Transilvania Motor Ring” Komplexum – Ügykezelő - Karbantartó Szolgálat szervezeti 

felépítése, betartja a közigazgatás szintjén egyes költségeknek a csökkentéséhez szükséges 

intézkedésekre vonatkozó 229/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely (1) bekezdés 

előírásait, amelyek szerint egy szolgálatnak a létrehozásához szükség van legalább 7 végrehajtó 

állásra. 

Ennek az osztálynak a jellegzetes feladatait bele foglalják a Szakapparátusnak a szervezési és 

működési szabályzatába, ezeknek, az állásoknak megfelelő munkaköri leírásokat pedig, a javasolt 

személyzeti ábra Finanszírozási kérelmének a mellékletét alkotó Üzleti tervben megállapított 

feladatok figyelembe vételével fogják kidolgozni. 

Az újonnan létrehozott elfoglalatlan levő állásokat, a terület törvényes rendelkezéseinek a 

betartásával fogják elfoglalni. 

Mivel a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának jóváhagyott állásoknak a maximális száma, 

158-ról 174 állásra fog nőni – viszont, a helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi 

intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó 273/2006. sz. Törvény módosításának és 

kiegészítésének a 63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely (1) bekezdés előírásainak a 

betartásával, szükség van a Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének és egyes 

költségvetési intézkedéseknek a megállapításának jóváhagyására vonatkozó 15/2018. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak a 7. sz. mellékletének a módosítására is. 

Tekintettel, az újonnan létrehozott szolgálatnak a jellegzetes tevékenységeinek az elvégzése által 

eredményezett költségekre, meg kell jegyezni, hogy mivel kimondottan újjellegű tevékenységről 

van szó (országos szinten, jelenleg csak egy ilyen pálya létezik, amely magán rendszerben van 

megszervezve) nagyon nehéz meghatározni a komplexum működése által előidézett 

kiadásoknak/jövedelmeknek a mennyiségét. Másrészt, ennek a projektnek a finanszírozási 

kérelmének a kidolgozásától sok idő telt el, egyes megbecsülések pedig, amelyeket abban az időben 

készítettek, lehet, hogy már nem aktuálisak. 

Az előbb megjegyzett okok miatt és figyelembe véve, az utólag módosított, helyi érdekeltségű köz- 

és magán tulajdonnak az ügykezelési közszolgálatainak a megszervezésére és működésre vonatkozó 

71/2002. sz. Kormányrendelet 18. cikkely eléírásait, szükség van arra hogy 6 hóna után, 

elvégezzenek egy a tevékenységnek, a kiadásoknak és a bevételeknek a megvalósításának a 

módjára vonatkozó elemzést, elemzés, amelynek következtébe állapítsák meg/értékeljék át az 

ügyvitel/ügykezelés/finanszírozás módját és a komplexumnak a tevékenységének a szervezését, 

beleértve a szervezési szerkezetet, amely a jelen határozattervezetnek a tárgyát képezi. 

Tekintettek, az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési 

intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 
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a módosításának az indokolására, úgy értékeljük, hogy teljesülnek a törvényes feltételei, ennek a 

határozattervezetnek a jóváhagyásra való felterjesztésére vonatkozóan. 

 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ 

Elena Popa  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrizte: Bățaga Valer Végrehajtó Igazgató 

      Călin Suciu Szolgálat vezető 

      Mărginean Ioan Alin Végrehajtó Igazgató 

Készítette: Elena Popa Szolgálat vezető /2 péld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 

 15552/20.07.2018 sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések 

megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

módosításáról szóló határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 15550/22.06.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálatnak a szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket határozzuk meg: 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. helyi közigazgatási 

törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű előírásai szerint, a megyei tanácsnak, a 

szakapparátusának a szervezésének és működésének a jóváhagyásának a feladata, a megyei tanácsra 

tartozik. 

Hasonlóan, ugyanannak a jogszabálynak a 91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű szerint, a megyei 

tanács hagyja jóvá a megyei tanácsnak szervezési és működési szabályzatát, a szerkezeti felépítését, 

a tisztségjegyzékét, a szakapparátusnak, valamint a megyei érdekeltségű közintézményeknek és –

szolgálatoknak és a megyei érdekeltségű kereskedelmi társaságoknak és önálló ügyvitelű 

vállalatoknak a szervezési és működési szabályzatát. 

A határozattervezethez mellékelt indokolásból és szakjelentésből kitűnik, hogy Maros Megye a 

2007-2013 Regionális Operatív Program, az 5. Prioritási tengely – A turizmusnak a hosszútávú 

fejlesztése és népszerűsítése, 5.2 Beavatkozási ágazat – A turizmus infrastruktúrájának a 

létrehozása, fejlesztése, modernizálása, a természeti forrásoknak az értékesítésének és a turisztikai 

szolgáltatásoknak a minőségének a növelése, keretében finanszírozott, „AUTÓ PARK A MOTOR 

SPORTOK RÉSZÉRE” projektnek a haszonélvezője. 

Figyelembe véve a tényt, hogy ennek a projektnek a tárgyát képező munkálatokat elvégezték és 

átvették és tekintettel a projekt haszonélvezője – Maros Megye által vállalt kötelezettségekre, hogy 

elindítsa a tevékenységet a komplexum keretében, 2018.12.31.-ig, valamint a tényt, hogy az átvétel 

után a Transilvania Motor Ring Komplexumnál folyó karbantartási/beavatkozási tevékenységek 

szükségesek, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának keretébe szükség van egy 

szolgálatnak a létrehozására, amellyel elvégezzék ezeket a tevékenységeket. 
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Ennek értelmébe, a határozattervezethez mellékelt dokumentumokkal, javasolják a „Transilvania 

Motor Ring” Komplexumnak a Karbantartási – Közigazgatási Szolgálat létrehozását, a Maros 

Megyei Tanácsnak a szakapparátusának Gazdasági Igazgatóság szervezési szerkezetében, a 

jóváhagyott állásoknak a számának a kiegészítésével, azaz 16 szerződéses személyzeti állással. 

Az új szolgálatnak a szervezési felépítése betartja a közigazgatás szintjén egyes költségeknek a 

csökkentéséhez szükséges intézkedésekre vonatkozó 229/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. 

cikkely (1) bekezdés előírásait. 

Így, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának jóváhagyott állásoknak a maximális száma, 

158-ról 174 állásra fog nőni, viszont, a helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi 

intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó 273/2006. sz. Törvény módosításának és 

kiegészítésének a 63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely (1) bekezdés előírásainak a 

betartásával, szükség van a Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének és egyes 

költségvetési intézkedéseknek a megállapításának jóváhagyására vonatkozó 15/2018. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak a 7. sz. mellékletének a módosítására is. 

A fent bemutatottak szempontjából, úgy értékeljük, hogy Az utólag módosított, a Maros Megyei 

Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. 

május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról szóló határozattervezetet, alá 

lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 

  

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szoverfi Gabriella /2 pld. 
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