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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. április __.-i 

___. számú HATÁROZAT 

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 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 8709/20.04.2018. sz. Indokolását, a 

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

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a Terület- és Városrendezési 

Igazgatóságának az 5807/23.03.2018. sz. kérésére, 

Az utólag módosított és kiegészített, a köztisztviselők karrierjének a megszervezésére és fejlődésére 

vonatkozó normáknak a jóváhagyásáról szóló 611/2008. sz. Kormányhatározat 101. cikkely (1) 

bekezdés előírásai szerint, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

(1) bekezdés rendelkezéseinek 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, Terület- és Városrendezési Igazgatóságával, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

TÖRVÉNYESSÉGÉT VÉLEMÉNYEZTE 

JEGYZŐ  

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

  8709/2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

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 

 

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

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

jóvá volt hagyva a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a tisztségjegyzéke. 

2018. április hónapjába egy kezdő köztisztviselő, a 12 hónapos próbaidő elvégzése után, a 

tevékenység kiértékelőn kapott ”megfelelő” minősítésnek a megszerzése következtébe, véglegesen 

kinevezték az asszisztens szakmai fokozatú, I besorolású, jogtanácsosi köztisztségbe, a Maros 

Megyei Tanácsnak a szakapparátusába, a törvényes rendelkezéseknek a betartásával. 

Hasonlóan, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Terület- és Városrendezési Igazgatóság 

javasolja a Véleményezési, Engedélyezési és Ellenőrzési Szolgálatnak két elfoglalatlan levő, kezdő 

szakmai fokozatú, I besorolású tanácsadó és fő szakmai fokozatú, I besorolású tanácsadó 

köztisztségeknek az átalakítását felső szakmai fokozatú, I besorolású tanácsadóvá. 

Figyelembe véve a fentieket, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 215/2001. 

sz. helyi közigazgatási Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” bekezdés előírásainak alapján, amely a 

megyei tanácsnak a szakapparátusának a szervezését és működését a megyei közhatóságnak a 

feladatköreként határozza meg, alávetik 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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