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2021. november 3.-i 

180. számú HATÁROZAT 

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

a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 29943/29.10.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálat 29966/29.10.2021. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 

29989/29.10.2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 478. cikkely (2) bekezdés előírásai szerint, 

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

(1) bekezdés a) betű, megerősítve a (2) bekezdés c) betű által, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezései alapján,  

 

határoz: 

 

 

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

intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, a 

következőképpen módosul: 

1. A 2 melléklet módosul és a jelen határozat szerves részét képező melléklettel lesz helyettesítve. 

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

Szolgálatának, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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29943/29.10.2021. sz.  

IX.B.1 akta 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

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

a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról 

 

 

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

a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyták, a Maros 

Megyei Tanács szakapparátusának a szerkezeti felépítését, tisztség jegyzékét és a Szervezési és 

működési szabályzatát. 

2021. október 8-20 közötti időszakba bonyolították le, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, 

egyes köztisztviselőinek, akik teljesítették a versenyen/vizsgán való részvétel törvényes feltételeit, a 

rögtön következő magasabb szakmai fokozatba való előléptetésük érdekébe szervezett, vizsgát. 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 478. cikkely (2) bekezdés előírásai szerint 

 „(2) A szakmai fokozat szerinti előmenetel versennyel vagy vizsgával történik, amelyet a 

közhatóság és közintézmény szervez, beilleszkedve a kiutalt költségvetési alapokba, a köztisztviselő 

által elfoglalt állásnak az átalakításával, a versenynek vagy a vizsgának a sikeres letételének a 

következtébe.” 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási 

törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 136. cikkely (1) bekezdés és 

(8) bekezdés „a” betű rendelkezéseit, megerősítve a 182. cikkely (4) bekezdéssel, alávetjük 

jóváhagyásra, az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes 

szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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