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2022. február 28.-i 

25. számú HATÁROZAT 

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

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

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének az 5212/25.02.2022. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálat 5215/25.02.2022. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 

5220/25.02.2022. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel, a Műszaki igazgatóság 645/11.01.2022. sz. és a 3186/07.02.2022. sz. kéréseire, 

valamint a Műszaki igazgatóság 2671/01.02.2022. sz. kérésére, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 

módosításáról és kiegészítéséről, valamint egyes pénzügyi intézkedések meghatározásáról szóló 

63/2010. sz. Sürgősségi kormányrendelet III. cikkely előírásainak a betartásával, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 135. cikkely (8) bekezdés, 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, 

megerősítve a (2) bekezdés „c” betűvel, 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 módosul 

a következőképpen: 

1. Az 1 és 2 mellékletek módosulnak és a jelen határozat szerves részét képező I és II 

mellékletekkel lesznek 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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5212/25.02.2022. 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 Határozat 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. 

A Gazdasági igazgatóság, Kiszolgálási – beszerzési szolgálat keretében, egy első fokozatú 

szakmunkás állás vált betöltetlenné. A sajátos tevékenységek biztosításának érdekébe, a Gazdasági 

igazgatóság vezetősége, a 645/11.01.2022. sz. belső jegyzékkel, kérte egy III fokozatú szakmunkás 

állásnak az áthelyezését, a Műszaki igazgatóság, Adminisztratív – beavatkozási szolgálatától a 

Kiszolgálási – beszerzési szolgálathoz. Egyidejűleg, ahhoz, hogy megőrizzék a Maros Megyei 

Tanács szakapparátusának az aktuális szervezési felépítését, javasolják a betöltetlen levő I fokozatú 

szakmunkás állásnak az áthelyezését a Kiszolgálási – beszerzési szolgálattól az Adminisztratív – 

beavatkozási szolgálathoz. 

Hasonlóan, a 3186/07.02.2022. sz. belső jegyzékkel, a Gazdasági igazgatóság kérte, a Pénzügyi – 

könyvelési iroda keretében található, betöltetlen levő II. osztályú szakreferens (rövidtávú egyetemi 

tanulmányok), felső szakmai fokozatú állásnak az átalakítását kezdő szakmai fokozatú I. osztályú 

tanácsadóvá. 

A Műszaki igazgatóság, a 2671/01.02.2022. sz. belső jegyzékkel, kérte egy betöltetlen levő, felső 

szakmai fokozatú I. osztályú tanácsadói állásnak az áthelyezését, a Regionális fejlesztési és pályázat 

kivitelezési igazgatóság – Regionális fejlesztési szolgálattól, a Műszaki igazgatóság – 

Munkálatkövetési szolgálathoz és annak az átalakítását, kezdő szakmai fokozatú I. osztályú 

tanácsadó állássá. 

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

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

rendelkezéseit, megerősítve a 182. cikkely (1) bekezdéssel, alávetjük jóváhagyásra, az utólag 

módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a 

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

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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