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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. március 29.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának bizonyos szervezési 

intézkedéseinek megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

2. mellékletének a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 5907/23.03.2018. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Felsőbb szakmai fokozatba való előmeneteli vizsgának a 4517/07.03.2018. sz. záró 

jelentésére, valamint a Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a Terület- és Városrendezési 

Igazgatóságának a 3957/27.02.2018. sz. kérésére, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a tisztviselők 

statútumára vonatkozó 188/1999. sz. Törvény 64. cikkely (2) bekezdés rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű, (2) bekezdés ”c” betű és 97. cikkely (1) 

előírásainak alapján, 

határoz: 

 

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

intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2 

melléklete módosul és a jelen határozat szerves részét képező melléklettel lesz helyettesítve. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a 

Humánerőforrás Szolgálatával, a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságával és a Terület- és 

Városrendezési Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  5907/23.03.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának bizonyos szervezési 

intézkedéseinek megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

2. mellékletének a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 2018 márciusába szakmai fokozatban való előmeneteli vizsgát szervezett, 

a szakapparátusnak az egyik köztisztviselőjének, aki teljesítette az előmenetelhez szükséges 

feltételeket. 

A köztisztviselő által betöltött magasabb szakmai fokozatba való előmenetel, az utólag módosított 

és kiegészített 188/1999. sz. Törvény 64. cikkely (2) bekezdés előírásai szerint, a tisztviselő által 

elfoglalt állás átalakításával történik, az ezzel a céllal szervezett előmeneteli vizsgának a sikeres 

letételének következtébe. 

Ugyanakkor, a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a Terület- és Városrendezési 

Igazgatósága, javasolja egy fő szakmai fokozatú I besorolású tanácsadói, elfoglalatlan levő 

tisztségnek az átalakítását, egy felső szakmai fokozatú I besorolású tanácsadói állássá. 

Figyelembe véve a fentieket, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi 

közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű előírásainak 

alapján, amely a megyei tanácsnak, a szakapparátusának a szervezését és működését szabályozza, 

mint a megyei közhatóságnak a feladatkörét, alávetjük jóváhagyásra az utólag módosított, a Maros 

Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések megállapítására vonatkozó 

62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2 mellékletének a módosításáról szóló 

határozattervezetet. 

 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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