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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

30535/21.11.2019. sz. 

VI/D/   akta 

 

 

 

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 

mellékleteinek a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 30534/21.11.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Humánerőforrás Szolgálat 30569/22.11.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálat 30691/22.11.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel, az utólag módosított, Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság 29856/15.11.2019. sz. 

kérésére, valamint a Véleményezési, Engedélyezési és Ellenőrzési Szolgálatnak a 

29935/18.11.2019. sz. javaslatára, 

Betartva, a Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes 

költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 44/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a 6. sz. mellékletének az előírásait, 

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 1-3 

Mellékletei módosulnak és a jelen határozat szerves részét képező I-III mellékleteivel lesznek 

helyettesítve. 

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

Humánerőforrás Szolgálatának, a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságának és a Terület és 

Városrendezési Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 

30534/22.11.2019. sz.  

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  

mellékleteinek a módosítására vonatkozóan 

 

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

intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 

– 3 mellékleteivel jóváhagyták a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a szerkezeti 

felépítését, a tisztség jegyzékét és a szervezési és működési szabályzatát. 

Időközbe, a szerkezeti felépítését, a tisztség jegyzékét és a szervezési és működési szabályzatát 

módosították a Maros Megyei Tanácsnak a 109/29. augusztus 2019. sz. Határozatával, illetve a 

tisztségjegyzék még módosult a Maros Megyei Tanácsnak a 117/26.09.2019. sz. Határozatával. 

A Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság, a 29856/15.11.2019. sz. átirattal, kéri a Közigazgatási és 

Kancellária Szolgálat tevékenységének az átszervezését, a szolgálat keretében kialakított három 

osztálynak – Helyi Közigazgatási Osztály, Közönségszolgálati és Közérdekű Információk Osztálya 

és a Kancellária Osztálynak a felszámolásának az értelmébe és a szolgálatnak a megszervezése, 

mint egységes szerv. 

Ennek a szervezési formának a célja, a szolgálatnak a tevékenységének az optimalizálása, a 

tevékenységeknek a kiegyensúlyozottabb elosztásával, az összes köztisztségre, ennek a szervnek a 

keretében. 

Hasonlóan, figyelembe véve a jellegzetes feladatköröknek a természetét, javasoltatik egy 

szerződéses szakfelügyelői, a Közigazgatási és Kancellária Szolgálat keretében betöltetlen levő 

állásnak az átalakítását II. osztályú, Felső szakmai fokozatú szakreferensi köztisztséggé. Egy másik 

betöltetlen levő szerződéses állás ugyanabban a szolgálatban felszámolódik, a Jogügyi Szolgálatban 

pedig létrehoznak egy I. osztályú, asszisztens szakmai fokozatú jogtanácsosi köztisztséget, 

figyelembe véve ennek az osztálynak a jellegzetes tevékenységének a mennyiségének a 

növekedését. 

Ugyanakkor, javasolják, a szakmai fokozatnak a módosítását, a Terület és Városrendezési 

Igazgatóságnak a Véleményezési, Engedélyezési és Ellenőrzési Szolgálatának három betöltetlen 

levő köztisztségének, megengedve így olyan jelentkezőknek a részvételét a toborzási eljárásban, 

akik nem teljesítették a 7 éves szakmai régiségnek a feltételét. 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 136. cikkely (1) bekezdés és (8) bekezdés ”a” betű, megerősítve a 

182. cikkely (4) bekezdéssel, alávetjük jóváhagyásra, az utólag módosított, a Maros Megyei 
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Tanácsnak a szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 

7/31.01.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékleteinek a módosítására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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