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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

TERVEZET 

 

 

2018. szeptember 27.-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 az 1. és 2. 

mellékleteinek a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 20275/24.09.2018. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 20276/24.09.2018. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

20278/24.09.2018. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Alkalmazva, az utólag módosított és kiegészített, a nem emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű 

melléktermékeknek a semlegesítési tevékenységének a megszervezésére és lebonyolítására 

vonatkozó 24/2016. sz. Kormányrendelet, 5. cikkely (3) bekezdés megerősítve a 11. cikkely 

előírásait, 

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 182 állást a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusának.” 

 2. Az 1 és 2 mellékletek módosulnak és a jelen határozat szerves részét alkotó I és II 

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

1. Maros Megyei Tanács 182 

2. Az Ia fejezetnek a összegeinek megfelelő pozíciók, valamint a végösszeg az 1. pont 

hatásai szerint módosulnak. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságnak, a Múszaki 

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 

 

  20276/24.09.2018. 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 

1. és 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 1 és 2 

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

felépítése és a tisztségjegyzéke. 

A nem emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű melléktermékeknek a semlegesítési 

tevékenységének a megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó 24/2016. sz. Kormányrendelet 

előírásainak, az alkalmazásának az érdekébe, a Közigazgatási és Kancellária Szolgálat, Helyi 

Közigazgatási Osztályának az állásainak a száma nő egy I. fokozatú szakfelügyelői állással. 

Ugyanakkor, 2018. augusztusába, egy kezdő tisztviselő, a 12 hónapos a próba periódus elteltével és 

a tevékenységének a kiértékelésén, a ”megfelelő” minősítésnek a megszerzése következtébe, ki lesz 

nevezve az állás átalakításával, az asszisztensi szakmai fokozatú I. osztályú tanácsadói köztisztségi 

véglegesített köztisztviselőnek a Maros Megyei Tanács szakapparátusába, a törvényes 

rendelkezéseknek a betartásával. 

Hasonlóan, a Műszaki Igazgatóságnál, javasolják az Adminisztratív - Beavatkozási Szolgálat 

keretében az állásoknak a számának a növelését 7 állással, figyelembe véve a munkálatok 

mennyiségét, az operativitásnak a növelésének és a beavatkozási időnek a csökkentésének és a 

munkagépi felszereltségnek a hatékonyabb felhasználásának a szükségességét. 

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, javasoljuk jóváhagyásra az utólag módosított, a Maros Megyei 

Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. 

május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1. és 2. mellékleteinek a módosításáról szóló 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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