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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

2019. július 31.-i 

89. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Múzeum szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének a 

jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 18412/22.07.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Humánerőforrás Szolgálat szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel a Maros Megyei Múzeumnak az 1172/01.07.2019. sz. kérésére, 

A Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének és egyes költségvetési intézkedésnek a 

jóváhagyására vonatkozó 44/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 6. sz. mellékletének 

az előírásainak a betartásával, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „a” betű, megerősítve az (2) bekezdés ”c” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

 

I. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Múzeum szerkezeti felépítésének és 

tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat 2. Melléklete módosul és a jelen határozat szerves részét képező melléklettel lesz 

helyettesítve. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás 

Szolgálatával és a Maros Megyei Múzeumnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

18412/22.07.2019 sz. 

VI/D/1 akta  

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Múzeum szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének a 

jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 138/11.09.2019. sz. Határozatával jóváhagyták a Maros Megyei 

Múzeumnak a szerkezeti felépítését és a tisztségjegyzékét. Utólag ezt a határozatot módosították a 

Maros Megyei Tanácsnak a 93/29.06.2017. sz. és a 105/30.08.2018. sz. Határozataival. 

A Maros Megyei Múzeumnak a vezetősége, az 1172/01.07.2019. sz. átirattal kéri egy munkás 

állásnak az átalakítását autóvezető állássá. A kért módosítást azzal a ténnyel indokolják, hogy a 

Múzeumnak a tevékenysége több településen is történik. 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet, I. rész 173. 

cikkely (2) bekezdés ”c” betű előírja mint a megyei tanácsnak a feladatköre, a megyei tanácsnak a 

szervezési és működési szabályzatának, a megyei tanács szakapparátusának, valamint a megyei 

érdekeltségű közintézményeknek és a megyei érdekeltségű társaságoknak és önálló ügyvitelű 

vállalatoknak a szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, szervezési és működési 

szabályzatának a jóváhagyása, a törvény szerint, a megyei tanácsnak az elnökének a javaslatára. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 136. cikkely (1) bekezdés és (8) bekezdés ”a” betű rendelkezéseit, 

alávetjük jóváhagyásra, az utólag módosított, a Maros Megyei Múzeum szerkezeti felépítésének és 

tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosítását, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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