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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

TERVEZET 

 

 

2019. ____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozó 2019. január 31.-i 7. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. 

mellékletének a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 7027/22.03.2019. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 7028/22.03.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

7021/22.03.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közügyintézőnek nevezett köztisztviselőnek a statútumára 

vonatkozó 92/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 22. cikkely (1) bekezdés ”a” betű, 

alátámasztva az utólag módosított és kiegészített, a 78/2011. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, 

a közügyintézőnek nevezett köztisztviselőnek a statútumára vonatkozó 92/2008. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet alkalmazási metodológiai normái 74. cikkely (1) bekezdés előírásai értelmében, 

Tekintettel, a Köztisztviselők Országos Ügynökségének, egy közügyintézői specifikus 

köztisztségnek az átalakítására vonatkozó 8779/2019. sz. jóváhagyására, 

Alkalmazva, a 92/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet alkalmazási metodológiai normái 75. 

cikkely (2) bekezdés rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

valamint a 97. cikkely rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozó 7/31.01.2019.. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletét 

helyettesítik a jelen határozat szerves részét képező melléklettel. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a 

Humánerőforrás Szolgálatának és a Regionálisfejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  7027/22.03.2019. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozó 2019. január 31.-i 7. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. 

mellékletének a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 7/31.01.2019. sz. Határozatával jóváhagyták, a Maros Megyei 

Tanácsnak a szakapparátusának a szerkezeti felépítését, a tisztség jegyzékét és a szervezési és 

működési szabályzatát. 

A fennebb említett közigazgatási okirattal jóváhagyott tisztségjegyzékben, megtalálható két 

közügyintézői specifikus köztisztség is, amelyek közül az egyik, fő szakmai fokozatú, Togan 

Codruța által van betöltve. 

Az utólag módosított és kiegészített, a közügyintézőnek nevezett köztisztviselőnek a statútumára 

vonatkozó 92/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 20. cikkely, illetve 22. cikkely ”a” betű 

előírásai szerint, a közügyintézőket évente felmérik szakmailag és az elért eredménynek a 

függvényébe, megerősíthetik a közügyintézői státusban és előléphetnek a szakmai fokozatba. 

Ebbe a helyzetbe található Togan Codruța – fő szakmai fokozatú, közügyintéző a Maros Megyei 

Tanács szakapparátusában, akit felmértek és az elért végső minősítés alapján előlép a felső szakmai 

fokozatba, a közügyintézőnek nevezett köztisztviselőnek a statútumára vonatkozó 92/2008. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet alkalmazási metodológiai normáinak 74. cikkely (1) bekezdés ”a” 

betű előírásainak értelmében. 

Ennek az értelmébe vannak a fennebb említett jogszabálynak 75. cikkely (2) bekezdés 

rendelkezései is, amelyek szerint, a jóváhagyásnak az átvételének a dátumától 15 napos határidőn 

belül, a közhatóság vagy –intézmény, amelynek keretében ki van nevezve a közügyintéző, 

kibocsátja a közügyintézőnek az új köztisztségbe való kinevezési közigazgatási okiratát. 

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 szakapparátusának a szervezését és működését, mint a megyei 

közhatóság feladatát szabályozza, alávetik jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 2019. január 

31.-i 7. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletének a módosítására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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