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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. február 25.-i 

29. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 

jóváhagyására vonatkozó 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról és 

kiegészítéséről 

  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 4680/19.02.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Közigazgatási és kancellária szolgálat 4716/19.02.2021. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

4728/19.02.2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési 

szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

előírásait, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 134. cikkely (5) bekezdés a
2
) betű, 137. cikkely (1) 

bekezdés és 188. cikkely (1) bekezdés, a helyi közigazgatási hatóságok megalakulásának és az 

esküjüknek a letételének a feltételeit biztosító egyes intézkedésekre vonatkozó 190/2020. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet egyedüli cikkely (7) bekezdés, a közigazgatási területi egységek 

statútumának a tájékoztató modelljének, valamint a helyi tanácsnak a szervezési és működési 

szabályzatának a tájékoztató modelljének a jóváhagyásáról szóló 25/2021. sz. Rendelet 30. cikkely 

(2) bekezdés előírásaira, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű és a (2) bekezdés „c” betű és a 182. 

cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a 115/2019. sz. Határozatával 

jóváhagyott, a Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzata, módosul és a 

következőképpen lesz kiegészítve: 

1. A 17. cikkely (1) bekezdés módosul és a következő lesz a tartalma: 

”17. cikkely (1) A Maros Megyei Tanács a tagjai közül 2 alelnököt választ, titkos szavazattal, 

szavazó lapon kifejezve, abszolút többséggel.” 

2. A 38. cikkely (3) bekezdés módosul és a következő lesz a tartalma: 

”38. cikkely (3) Abba az esetbe, hogyha egy megyei tanácsos igazolatlanul hiányzik, kétszer 

egymásután, a megyei tanácsnak az üléseiről, a jelen szabályzat 112. cikkely kitételei szerint 

büntetik.” 
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3. Az 54. cikkely (4) bekezdés után beiktatják az (5) bekezdést, a következő tartalommal: 

”54. cikkely (5) A határozatok nyilván lesznek tartva a DOC MANAGER applikáció elektronikus 

regiszterben is, amely magába foglalja: a sorszámot, az elfogadásnak a napja, az érvénybe 

lépésének a napja, a határozattervezet címe, az indítványozó tisztsége, keresztneve és vezeték neve, 

az elfogadás utáni események.” 

4. A 68
4
 cikkely után beiktatják a 68

5
 cikkelyt, amelynek a következő lesz a tartalma: 

”A 68
5
 cikkely A 68

1
 – 68

4
 cikkelyek előírásait alkalmazhatják, a szabályozás pillanatában 

figyelembe vett kivételes esetektől eltérő esetekben is, azaz akárhányszor a megyei tanácsnak vagy 

a szakbizottságnak az elnöke, úgy döntenek, hogy az ülések videokonferencia rendszerben, online 

legyenek megtartva, a munkálatok gyorsaságának és jó körülmények között való lebonyolításának 

az érdekébe.” 

II. cikkely A Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság közölni fogja, a jelen határozatot, a Maros 

Megyei Tanács szakapparátusának az igazgatóságainak/szolgálatainak és a független osztályainak 

és biztosítani fogja a Szabályzatnak a közzé tételét az intézménynek az internetes oldalán. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

 

 

4680/19.02.2021. sz. 

IX B/1 akta  

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 

jóváhagyására vonatkozó 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról és 

kiegészítéséről szóló határozattervezethez  

 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 191. cikkely (2) bekezdés a) betű előírásai szerint, a megyei tanács 

Elnöke összeállítja és a megyei tanácsnak a jóváhagyásának aláveti, annak a szervezési és működési 

szabályzatát. 

A Maros Megyei Tanács, a feladatköreit, a Szervezési és működési szabályzata alapján gyakorolja, 

amelyet a Maros Megyei Tanács 2019. szeptember 26.-i 115. sz. Határozatával hagytak jóvá, majd 

kiegészítettek a Maros Megyei Tanácsnak a 41/2020. sz. Határozatával. 

A Szabályzatnak a jóváhagyása után, jelentkeztek, egyrészt, egyes az érvényben levő normatív 

jellegű okiratokban található aktuális rendelkezésekkel való egyeztetés szükségességéhez vezető 

szabályozások, másrészt pedig jeleztek egy elírást, amely a szabályzatnak egy másik cikkelyében 

szabályozott feltételeihez való hibás utalásból áll. 

Figyelembe véve a fennebbieket, úgy értékeljük, hogy az utólag módosított, a Maros Megyei 

Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 115/2019. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattervezetet, alá 

lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros Megyei Tanácsnak. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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