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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

TERVEZET 

 

 

2018. ____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács szakapparátusának a szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a 

Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 27069/11.12.2018. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 27079/11.12.2018. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságnak a 23363/31.10.2018. sz. és a 

Gazdasági Igazgatóságnak a 23786/05.11.2018. sz. kéréseit, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Köztisztviselők 

statútumára vonatkozó 188/1999. sz. Törvény 2. cikkely (3) bekezdés ”f” betűre, alátámasztva a 

Pénzügyi törvénykönyvre vonatkozó 207/2015. sz. Törvény 220. cikkely (3) bekezdésre, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Köztisztviselők statútumára 

vonatkozó 188/1999. sz. Törvény 107. cikkely (1) bekezdés ”a” betű előírásainak és a 

Köztisztviselők Nemzeti Ügynökségének a ___/___2018. sz. véleményezésének a betartásával, 

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: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a maximális számú 183 állást a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusának. 

2. cikkely Jóváhagyják a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a szerkezeti felépítését, 

tisztségjegyzékét és a Szervezési és működési szabályzatát, az 1, 2 és 3 mellékletek szerint, 

amelyek a jelen határozatnak a szerves részei. 

3. 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 183 
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2. Az Ia fejezetnek a összegeinek megfelelő pozíciók, valamint a végösszeg az 1. pont 

hatásai szerint módosulnak. 

4. cikkely A jelen határozat dátumával, az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 62/28.05.2015. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak megszűnik az alkalmazhatósága. 

5. cikkely A közügyintéző tisztségnek a létrehozására és elfoglalására vonatkozó egyes 

intézkedéseknek a megállapításáról szóló 112/31.07.2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 3. 

cikkely és a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Szerkezeti felépítésének, 

Tisztségjegyzékének és a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 

121/25.07.2013. sz. Maros Megyei Tanács Határozat I. és II. mellékleteinek a módosításait hatályon 

kívül helyezik. 

6. cikkely A jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanácsnak a Humánerőforrás Szolgálatának, 

a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságának, a Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ  

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

   

 

 

27069/11.12.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács szakapparátusának a szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a 

Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

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 szerkezeti 

felépítése, a tisztségjegyzéke és a Szervezési és működési szabályzata. 

Az előbb említett közigazgatási okirattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusának úgy a szerkezeti felépítését, mint a tisztségjegyzékét és a Szervezési és 

működési szabályzatát, utólag módosítva voltak. 

A Pénzügyi eljárásnak a törvénykönyvére vonatkozó 207/2015. sz. Törvény 220. cikkely (3) 

bekezdés rendelkezéseinek az alkalmazásának érdekébe, a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság, a 

23363/31.10.2018. sz. belső jegyzékkel, kéri a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a 

Gazdasági Igazgatóságának a szerkezetében egy Kényszer végrehajtási osztálynak a létrehozását. 

Ugyanakkor, a Gazdasági Igazgatóság, a 23786/05.11.2018. sz. belső jegyzékkel, az állásoknak a 

számának a növelését javasolja, a Megyei Közszállítási Hatóság keretében egy állással. Így a 

Megyei Közszállítási Hatóság Osztálynak és a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának 

szintjén a köztisztségeknek a száma nő eggyel. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 112/2014. sz. Határozatával, létre hozták a Maros Megyei Tanácsnak 

a szakapparátusában, a közügyintéző tisztséget. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 113. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, „A közügyintéző, a megyei 

tanács elnökével, annak érdekébe kötött ügyintézői szerződés alapján, a szakapparátusnak vagy a 

megyei érdekeltségű közszolgálatoknak az irányítására vonatkozó feladatokat láthat el”. 

Mivel, a Maros Megyei Tanácsnak a 112/2014. sz. Határozatának a 3. cikkely tartalmában, tévesen 

határozták meg a tényt, hogy a „Maros Megyei Tanács határozattal hagyja jóvá, a közügyintézőnek 

az ügyintézői szerződését”, javasolják az illető cikkelynek a hatályon kívül helyezését. 

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

215/2001. sz. Helyi közigazgatási törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű, (2) bekezdés ”c” betű 

előírásainak alapján, amely a megyei tanácsnak a szakapparátusának a szervezését és működtetését 

a megye közhatóságnak a feladataként szabályozza, alávetik jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 
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szakapparátusának a szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a Szervezési és működési 

szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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