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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2019. április 17.-i 

41. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt működő egyes közintézményeknek egyes 

szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó  80/2017. sz. Maros Megyei Tanácsnak a 

Határozatának a 2 és 4 mellékleteinek a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 8936/12.04.2019. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 4401/12.04.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

8926/12.04.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a HEGYIMENTŐ – BARLANGI MENTŐ Megyei Közszolgálatnak a 22/2019. sz. 

átiratára, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi 

intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 273/2006. sz. Törvénynek a módosításáról szóló 

63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely rendelkezéseinek a betartásával, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. 

cikkely (1) bekezdés a) betű és (2) bekezdés c) betű, illetve a 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezései 

alapján,  

 

határoz: 

 

I. cikkely (1) A Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt működő egyes közintézményeknek 

egyes szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó  80/2017. sz. Maros Megyei 

Tanácsnak a Határozatának a 2 és 4 mellékletei módosulnak és a jelen határozat szerves részét 

képező 1 és 2 mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

(2) Az (1) bekezdésbe előírt, HEGYIMENTŐ – BARLANGI MENTŐ Megyei Közszolgálatnak a 

szervezési felépítésének a maximális száma, 10 állásra módosul. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának és a 

Humánerőforrás Szolgálatának, valamint a HEGYIMENTŐ – BARLANGI MENTŐ Megyei 

Közszolgálatnak a vezetőségének, amely felel a végrehajtásáért. 

 
 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  8936/12.04.2019. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt működő egyes közintézményeknek egyes 

szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó  80/2017. sz. Maros Megyei Tanácsnak a 

Határozatának a 2 és 4 mellékleteinek a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt működő egyes közintézményeknek egyes 

szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 80/2017. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a 2 és 4 mellékleteivel, jóváhagyták a HEGYIMENTŐ – BARLANGI MENTŐ 

Megyei Közszolgálatnak a szervezeti felépítését és tisztségjegyzékét. 

A HEGYIMENTŐ – BARLANGI MENTŐ Megyei Közszolgálatnak a vezetősége, a 22/2019. sz. 

átirattal, az intézménynek a szerkezeti felépítésének a módosításának a jóváhagyását kéri, illetve a 

hegyimentő állásoknak a maximális számának a növelését két állással. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű, a megyei tanácsoknak a feladatként írja 

elő, a megyei tanácsnak a szervezési és működési szabályzatának, a szakapparátusnak valamint a 

megyei érdekeltségű közintézményeknek és közszolgálatoknak és a megyei érdekeltségű 

kereskedelmi társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a szervezeti felépítésének, 

tisztségjegyzékének, szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyását. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a fenn említett kéréssel, a közintézménynek a vezetősége 

által kifejezett indokolásokat, alávetjük jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága 

alatt működő egyes közintézményeknek egyes szervezési intézkedéseinek a megállapítására 

vonatkozó  80/2017. sz. Maros Megyei Tanácsnak a Határozatának a 2 és 4 mellékleteinek a 

módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

4401/12.04.2019. sz.  

II.22 akta 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt működő egyes közintézményeknek egyes 

szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó  80/2017. sz. Maros Megyei Tanácsnak a 

Határozatának a 2 és 4 mellékleteinek a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt működő egyes közintézményeknek egyes 

szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 80/2017. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a 2 és 4 mellékleteivel, jóváhagyták a HEGYIMENTŐ – BARLANGI MENTŐ 

Megyei Közszolgálatnak a szervezeti felépítését és tisztségjegyzékét. 

A HEGYIMENTŐ – BARLANGI MENTŐ Megyei Közszolgálatnak a vezetősége, a 22/2019. sz. 

átirattal, az intézménynek a szerkezeti felépítésének a módosításának a jóváhagyását kéri, illetve a 

hegyimentő állásoknak a maximális számának a növelését, figyelembe véve a szervezett 

mentőakcióknak a számának a növekedését. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű szabályozza, a megyei tanácsnak a 

szakapparátusának, a megyei érdekű közintézményeknek és –szolgálatoknak a szervezésére és 

működésére vonatkozó kategóriába, a megyei közhatóságnak a feladatként, „a megyei tanácsnak a 

szervezési és működési szabályzatának, a szakapparátusnak valamint a megyei érdekeltségű 

közintézményeknek és közszolgálatoknak és a megyei érdekeltségű kereskedelmi társaságoknak és 

önálló ügyvitelű vállalatoknak a szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, szervezési és 

működési szabályzatának a jóváhagyását”. 

Megjegyezzük, hogy a HEGYIMENTŐ – BARLANGI MENTŐ Megyei Közszolgálat, az utólag 

módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó, valamint egyes pénzügyi 

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

kiegészítéséről szóló 63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely szerint meghatározott,  a 

fő hitelutalványozó szintjén a maximális állásszámba sorolódik. 

Figyelembe véve, a 8936/12.04.2019. sz. indokolást és a fennebb kijelentett jogi rendelkezéseket, 

úgy értékeljük, hogy teljesülnek a törvényes feltételei, a Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága 

alatt működő egyes közintézményeknek egyes szervezési intézkedéseinek a megállapítására 

vonatkozó  80/2017. sz. Maros Megyei Tanácsnak a Határozatának a 2 és 4 mellékleteinek a 

módosításáról szóló határozatnak, jóváhagyásra való felterjesztéséhez. 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ 

Elena Popa  

 

Készítette: Radu Teodora tanácsadó /2 péld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

8926/12.04.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

A Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt működő egyes közintézményeknek egyes 

szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó  80/2017. sz. Maros Megyei Tanácsnak a 

Határozatának a 2 és 4 mellékleteinek a módosítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 8936/12.04.2019. sz. Indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Osztálynak a 4401/12.04.2019. sz.  

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, 

elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az 

alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó 

hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a 

betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket 

határozzuk meg: 

A határozattervezetet kísérő okiratok tartalmából kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak az 

elfogadására vonatkoznak, a következő jogi előírások: 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. Helyi közigazgatási 

törvény 91. cikkely (1) bekezdés „a” betű és (2) bekezdés „c” betű, valamint a 97. cikkely (1) 

bekezdés; 

- az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó, valamint egye pénzügyi 

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

kiegészítéséről szóló 63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely. 

A HEGYIMENTŐ – BARLANGI MENTŐ Megyei Közszolgálatnak a szervezeti felépítését és 

tisztségjegyzékét, a Maros Megyei Tanácsnak a 80/2017. sz. Határozatával hagyták jóvá, amelyben 

nyolc állás volt megalapozva. 

A 22/2019. sz. átirattal, ez a közszolgálat az intézménynek a szerkezeti felépítésének a módosítását 

kéri, illetve két hegyimentő állásokkal való kiegészítést. 

A javasolt kiegészítés, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó, 

valamint egyes pénzügyi intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 

módosításáról és kiegészítéséről szóló 63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely szerint 

meghatározott,  a fő hitelutalványozó szintjén a maximális állásszámba sorolódik. 

Ami az alkalmazandó illetékességi normákat illeti, megjegyezzük, hogy az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény, 91. cikkely 
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(1) bekezdés „a” betű által előírt, a megyei tanácsnak a szakapparátusának, a megyei érdekű 

közintézményeknek és –szolgálatoknak, a megyei érdekű kereskedelmi társaságoknak és önálló 

ügyvitelű vállalatoknak a szervezésére és működésére vonatkozó hatáskör gyakorlásába, a megyei 

tanács, ugyanannak a jogszabálynak a (2) bekezdés „c” betű szerint, jóváhagyja, a megyei 

tanácsnak a szervezési és működési szabályzatát, a szakapparátusnak valamint a megyei 

érdekeltségű közintézményeknek és közszolgálatoknak és a megyei érdekeltségű kereskedelmi 

társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a szervezeti felépítését, tisztségjegyzékét, 

szervezési és működési szabályzatát. 

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

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

Törvény 81-82. cikkelyek előírásainak a betartásával készítették el. 

A fennebb bemutatottak szempontjából, tekintettel a fennebb említett jogi előírásokra, úgy 

értékeljük, hogy a Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt működő egyes 

közintézményeknek egyes szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó  80/2017. sz. 

Maros Megyei Tanácsnak a Határozatának a 2 és 4 mellékleteinek a módosítására vonatkozó 

határozattervezet, teljesíti a törvényes feltételeket ahhoz, hogy alá lehessen vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra, a Maros Megyei Tanácsnak a plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Catrinoi Ionuț / 2 pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas –Szolgálatvezető 
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