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2019. _____ ___.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési 

intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. 

mellékletének a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 23820/18.09.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Humánerőforrás Szolgálat 23865/18.09.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálat 23910/18.09.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Műszaki Igazgatóságának a 21573/2019. 

sz. kérését, 

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

(1) bekezdés „a” betű, megerősítve az (2) bekezdés „c” betű által, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés rendelkezései alapján,  

határoz: 

 

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

intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. 

Mellékletét helyettesítik a jelen határozat szerves részét képező melléklettel. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a 

Humánerőforrás Szolgálatának és a Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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VI/D/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési 

intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. 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, amelyet utólag módosítottak a Maros Megyei Tanács 33/2019. sz., 62/2019. 

sz. és a 109/2019. sz. Határozataival. 

A 21573/2019. sz. átirattal a Műszaki Igazgatóság kérte egyes, a jóváhagyott státuszjegyzékben 

betöltetlen levő, állásoknak a módosítását, amint következnek: 

 egy III. fokozatú szakmunkás állásnak az átalakítását, I.-es fokozatú állássá; 

 egy IV. fokozatú szakmunkás állásnak az átalakítását, I.-es fokozatú állássá; 

 egy IV. fokozatú szakmunkás állásnak az átalakítását, I.-es fokozatú állássá. 

Ez a módosítás megengedi a bérezési szintnek a növekedését a régiség/gyakorlat függvényébe, 

biztosítva a szolgálatnak a tevékenységének a javulásának az előfeltételeit. 

Figyelembe véve a fennebbieket, a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”a” betű előírásainak alapján, alávetjük 

jóváhagyásra, az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes 

szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/31.01.2019. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a 2. mellékletének a módosítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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