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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

TERVEZET 

 

 

2018. november 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 a 2. 

mellékletének a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 24770/15.11.2018. sz. Indokolását, a 

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

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a 2018. 11. 05.-én szervezett, szakmai fokozatba való előmeneteli vizsgának a 

24191/09.11.2018. sz. végső Jelentést, 

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

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 a 97. cikkely (1) 

bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

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

intézkedések megállapítására vonatkozó 62/28.05.2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

2. melléklete módosul és a melléklettel lesz helyettesítve, amely szerves része a jelen határozatnak.  

II. cikkely A jelen határozatot közlik: a Humánerőforrás Szolgálatnak és a Műszaki Igazgatóságnak 

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 

 

  24770/15.11.2018. 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 módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 2018. novemberébe, szakmai fokozatba való előmeneteli vizsgát 

szervezett, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának két köztisztviselőjének a részére, akik 

teljesítették az előremenetelnek a törvényes feltételeit, Vaida Teodora, aki I. osztályú, asszisztens 

szakmai fokozatú tanácsadó az Adatbázis Kezelési Osztályon és Kárpáti Andrea Laura, aki I. 

osztályú, fő szakmai fokozatú tanácsadó a Közbeszerzési Osztályon, a Műszaki Igazgatóság 

keretében. 

A vizsgán elért eredmények alapján, az előbb említett köztisztviselők elő lesznek léptetve a betöltött 

szakmai fokozat után rögtön következő szakmai fokozatba. 

A köztisztviselő által betöltött szakmai fokozat után rögtön a következő szakmai fokozatba való 

előmenetel, az utólag módosított és kiegészített 188/1999. sz. Törvény 64. cikkely (2) bekezdés 

előírásai szerint történik, a köztisztviselő által betöltött állásnak az átalakításával, az ezzel a céllal 

szervezett vizsgának a sikeres teljesítésének következtébe. 

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

215/2001. sz. Helyi közigazgatási törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű előírásainak alapján, 

amely a megyei tanácsnak a szervezését és működését szabályozza, mint a megyei közhatóságnak a 

feladatát, alávetik jóváhagyásra, 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 módosításának a határozattervezetét. 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 

 


	pct10 modif. hot 62_HU
	pct10 modif. hot 62 exp_HU

