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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

2018. augusztus 30.-i 

____. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Múzeumnak a Szerkezeti felépítésének és a 

Tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 18289/27.08.2018. sz. indokolását, a 

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

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Múzeumnak az 1037/05.07.2018. sz. átiratát, 

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

intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 273/2006. sz. Törvényt módosító és kiegészítő 

63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely előírásait, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megye 2018. évi általános 

költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 

15/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 7. sz. melléklet előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

határoz: 

I. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Múzeumnak a Szerkezeti felépítésének és a 

Tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat 1 és 2 mellékletei módosulnak, és a jelen határozatnak a szerves részét képező I és II 

Mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

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

15/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 7. sz. melléklete módosul, amint következik: 

1. Az Ia szakasz 4. pontja módosul és a következő lesz a tartalma: 

4. Maros Megyei Múzeum 103 

2. Az Ia szakasz végösszege az 1. pont hatása szerint változik. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a 

Humánerőforrás Szolgálatával és a Maros Megyei Múzeummal, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

18289/27.08.2018. sz.  

II.14 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Múzeumnak a szerkezeti felépítésének és a 

tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 138/11.09.2014. sz. Határozattal jóváhagyták a Maros Megyei 

Múzeum Szerkezeti felépítését és Tisztségjegyzékét. Utólag ezt a határozatot módosították a Maros 

Megyei Tanácsnak a 93/29.06.2017. sz. Határozatával. 

A Maros Megyei Múzeum, az 1037/05.07.2018. sz. átirattal kéri a szervezeti felépítésnek egyes 

módosításainak a jóváhagyását, az állások számának a növelését 3 állással – kettő múzeum 

felügyelő és egy szakmunkás állással a Mezőzáh-i kastélyhoz. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. közigazgatási törvény, a 

91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű előírja, a megyei tanácsnak a hatáskörét, hogy jóváhagyja a 

megyei tanácsnak a szervezési és működési szabályzatát, a szerkezeti felépítését, a tisztségjegyzékét, 

a szakapparátusnak, valamint a megyei érdekeltségű közintézményeknek és – szolgálatoknak és a 

megyei érdekeltségű kereskedelmi társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra az utólag módosított, a Maros Megyei 

Múzeumnak a Szerkezeti felépítésének és a Tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 

138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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