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A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozóan 

  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 23815/18.09.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Közigazgatási és Kancellária Szolgálatnak a 23868/18.09.2019. sz. szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a 23964/19.09.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet előírásait, 

Tekintettel a 191. cikkely (2) bekezdés „a” betű előírásait és betartva a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 632. cikkely előírásait, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „a” betű, megerősítve a (2) bekezdés „c” betűvel és a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak alapján, 

határoz: 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatát, a 

jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

(2) A jelen határozat érvénybe lépésekor, semmissé nyilvánítja a 2017. november 23.-i 172. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozatot, kivétel a 9-16. cikkely, 18-22. cikkely, 72. cikkely 81-86. 

cikkely és 122-124. cikkelyek, amelyeket érvényen kívül helyeznek a helyi közigazgatási hatóságok 

megválasztásának érdekébe szervezett választások napján,amelyeket a 2020. évtől fognak 

szervezni. 

2. cikkely A Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság közölni fogja, a jelen határozatot, a Maros 

Megyei Tanácsnak a szakapparátusának az igazgatóságainak/szolgálatainak és a fügetlen 

osztályainak és biztosítani fogja a Szabályzatnak a közzé tételét az intézménynek az internetes 

oldalán. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozóan 

határozattervezethez 

 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányhatározat 191. 

cikkely (2) bekezdés a) betű előírásai szerint, a megyei tanácsnak az elnöke, összeállítja és a megyei 

tanácsnak, a jóváhagyásának aláveti, annak a szervezési és működési szabályzatát. 

A Maros Megyei Tanács, a 2017. november 23.-i 172. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 

jóváhagyott Szervezési és Működési szabályzat alapján gyakorolja a hatáskörét, amelyet az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. 

Törvény előírásai szerint dolgozták ki. 

Figyelembe véve a tényt, hogy a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányhatározattal hatályon kívül helyezték az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvényt, egyes kivételekkel, az utólag 

módosított a helyi tanácsoknak a szervezési és működési keret-szabályzatának a jóváhagyásáról 

szóló 35/2002 Kormányrendeletet, valamin más jogszabályokat, amelyekkel a helyi közigazgatási 

hatóságoknak a szervezésének és működésének az általános keretét szabályozták, szükségessé válik 

egy új szervezési és működési szabályzatnak a kidolgozása, a határozattervezetnek a melléklete 

szerint. 

A bemutatottak értelmében és figyelembe véve a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 632. cikkely előírásait, amely előírja, hogy a 

Közigazgatási Törvénykönyvnek az érvénybe lépésétől 90 napos határidőn belül, a megyei 

tanácsoknak kötelességük a szervezési és működési szabályzataiknak az egyeztetésére, alávetjük 

elemzésre és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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