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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. július 25.-i 

___. számú HATÁROZAT 

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

megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 15550/20.07.2018. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 15551/20.07.2018. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

15552/20.07.2018. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási szintjén egyes költségeknek a csökkentésére 

vonatkozó intézkedésekről szóló 229/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely (1) 

bekezdés előírásainak a betartásával, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi 

intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 273/2006. sz. Törvény módosításáról és 

kiegészítéséről szóló 63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezéseire, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

következőképpen módosul: 

 1. Az 1. cikkely (1) bekezdés módosul és a következő lesz a tartalma: 

 „1. cikkely (1) Jóváhagyja a maximális számú 174 állást a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusának.” 

 2. Az 1-3 mellékletek módosulnak és a jelen határozat szerves részét alkotó 1-3 

mellékletekkel lesznek helyettesítve 

II. cikkely A Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 

15/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 7. sz. melléklete a következőképpen módosul: 

1. Az 1a fejezet 1. pont módosul és a következő lesz a tartalma: 

1. Maros Megyei Tanács 174 
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2. Az Ia fejezetnek a összegeinek megfelelő pozíciók, valamint a végösszeg az 1. pont 

hatásai szerint módosul. 

III. cikkely A jelen határozat IV. cikkelyben megnevezett, a Maros Megyei Tanácsnak, a 

szakapparátusának, az osztályainak gondoskodása következtébe, 6 hónapon belül, kidolgoznak egy 

jelentést, amelyben a „Transilvania Motor Ring” Komplexum tevékenységének a 

szervezési/működési/finanszírozási módjai és körülményei lesz megállapítva/átvizsgálva, a törvény 

szerint. 

IV. cikkely A jelen határozatot közlik a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező 

Igazgatóságnak, a Gazdasági Igazgatóságnak és a Humánerőforrás Szolgálatnak a Maros Megyei 

Tanácsnak a szakapparátusából, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

TÖRVÉNYESSÉGÉT VÉLEMÉNYEZTE 

JEGYZŐ  

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

  15550/20.07.2018. 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 Határozatnak a 

módosításáról 

 

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

megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1, 2 és 3 

mellékleteivel, jóvá volt hagyva a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a szervezeti 

felépítése, a tisztségjegyzéke és a Szakapparátusnak a szervezési és működési szabályzata. 

A 2007-2013 Regionális Operatív Program, az 5. Prioritási tengely – A turizmusnak a hosszútávú 

fejlesztése és népszerűsítése keretében finanszírozott, „AUTÓ PARK A MOTOR SPORTOK 

RÉSZÉRE” projekt tárgyát képező munkálatok befejeződtek, ezért eljött az ideje, hogy a projekt 

keretében újonnan létrehozott infrastruktúrának a kezelésének a megvalósításához egy megoldást 

válasszanak, tekintettel a projekt haszonélvezőjének – Maros Megyének a bevállalt kötelességére is, 

hogy elindítsa a tevékenységet a komplexum keretében, 2018.12.31.-ig. 

Tekintettel a folyó karbantartási/beavatkozási tevékenységekre, amelyek szükségesek a 

Transilvania Motor Ring Komplexumnak a működtetése alatt, valamint az épített infrastruktúrának 

a kezeléséhez egy közszolgálatnak a megszervezéséhez szükséges relatívan hosszú időre, a törvény 

rendelkezései szerint, javasoljuk egy szolgálatnak a létrehozását a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusában, amelyen keresztül el legyenek végezve ezek a tevékenységek. 

A jóváhagyásra javasolt határozattervezettel, a „Transilvania Motor Ring” Komplexumnak a 

Karbantartási – Közigazgatási Szolgálat, a Gazdasági Igazgatóság szerkezetében van kiépítve, 15 

végrehajtó állással és egy vezető állással. 

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 Határozatnak a módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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