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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

2017. november 23.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a Szervezési és működési szabályzatnak a 

jóváhagyására vonatkozó 24685/15.XI.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve az előírásait: 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatás 215/2001. sz. 

Törvényének; 

- az utólag módosított és kiegészített a helyi választottak statútumára vonatkozó 393/2004. sz. 

Törvénynek; 

- a helyi közigazgatás 215/2001. sz. Törvény módosítására, valamint a helyi választottak 

statútumára vonatkozó 393/2004. sz. Törvény kiegészítésére, a helyi közigazgatás hatóságainak a 

megválasztására vonatkozó 115/2015. sz. Törvénynek; 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatásban a döntéshozatal 

áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003. sz. Törvénynek; 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „a” betűje, összevetve a (2) bekezdés „c” betűjével 

és a 97. cikkelyének (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatát, a 

melléklet szerint, amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely A jelen határozatnak az érvénybe lépésének a dátumtól, az utólagosan módosított és 

kiegészített 2012. július 25.-i 87. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak megszűnik az 

alkalmazhatósága. 

3. cikkely A Jogügyi és közigazgatási Igazgatóság közölni fogja a jelen határozatot a Maros 

Megyei Tanácsnak a szak igazgatóságaival és osztályaival és biztosítani fogja a Szabályzatnak 

közlését az intézménynek az internetes oldalán. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT 

 

 24685/15.XI.2017 sz. 

VI D/ akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatás 215/2001. sz. 

Törvényének a 104. cikkely (2) bekezdés ”a” betűjének az előírásainak értelmébe, a megyei 

tanácsnak az elnöke összeállítja és jóváhagyásra aláveti a megyei tanácsnak, a szervezési és 

működési szabályzatát. 

A maros Megyei Tanács, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi 

közigazgatásra vonatkozó 215. sz. Törvénynek, a Helyi választottak statútumára vonatkozó 

393/2004. sz. Törvénynek, a terület más jogszabályainak, valamint a Maros Megyei Tanácsnak a 

2012. július 25.-i 87. sz. Határozatával jóváhagyott és a Maros Megyei Tanácsnak a 2012. 

szeptember 27.-i 121. sz. Határozatával módosított Saját szervezési és működési szabályzatának az 

előírásainak alapján gyakorolja a hatáskörét. 

Figyelembe véve a tényt, hogy úgy a helyi közigazgatás 215/2001. sz. Törvényt, mint a helyi 

választottak statútumára vonatkozó 393/2004. sz. Törvényt módosították és kiegészítették, a helyi 

közigazgatás 215/2001. sz. Törvény módosítására, valamint a helyi választottak statútumára 

vonatkozó 393/2004. sz. Törvény kiegészítésére, a helyi közigazgatás hatóságainak a 

megválasztására vonatkozó 115/2015. sz. Törvénnyel, és tekintettel egy jó rendszerezés 

szükségességére, egy új szervezési és működési szabályzatot dolgoztak ki, a határozattervezet 

szerint, a jelenlegi nem volt átvizsgálva és aktualizálva a 2012. év óta. 

A bemutatottak értelmébe, javasoljuk elemzésre és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak a 

Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

                                        

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Delia Belean szolgálatvezető 

Ellenőrizte: Genica Nemeş igazgató 
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