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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

8068/24.03.2020. 

IX B/1 akta 

 

 

2020. ________.-i 

____. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanácsnak a 115/2019. sz. Határozatával jóváhagyott, a Maros Megyei Tanácsnak 

a Szervezési és működési szabályzatának a kiegészítésére vonatkozóan 

  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 8066/24.03.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, 

Jogügyi Szolgálatnak a szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Betartva, a 2020. március 16.-i 212. sz. Románia Hivatalos Közlönyében közzétett, Románia 

Elnökének a 195/2020. sz. Rendeletét, valamint Románia Hivatalos Közlönyének a 232/21.03.2020. 

számában közzétett, a Belügyminisztérium által kibocsátott, a COVID-19 elterjedésének a 

megelőzési intézkedéseire vonatkozó 2/2020. sz. Katonai Rendeletet, 

Tekintettel, a Maros Megye Prefektusi Hivatalának a 104291/SVI/24.03.2020. sz. átiratára, amelyet 

a Maros Megyei Tanácsnál a 7990/24.03.2020. sz. alatt iktattak, 

Figyelembe véve, a megyei tanácsnak és annak a szakbizottságainak az üléseinek, jó körülmények 

között való lebonyolításának az érdekébe, a jogi keretnek a szükségességét, úgy a jelen kivételes 

helyzetben, mint más ilyen természetű esetben, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű és a (2) bekezdés „c” betű és a 135. 

cikkely (8) bekezdés előírásainak alapján, megerősítve a 182. cikkely (1) bekezdés előírásaival, 

határoz: 

I. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak a 115/2019. sz. Határozatával jóváhagyott, a Maros Megyei 

Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzata, a következőképpen lesz kiegészítve: 

1. A IV Fejezetben – A Maros Megyei Tanácsnak a működése, a 6. Szakasz – Kérdések, 

interpellációk, petíciók és a tanácsosoknak az informálása, után beiktatnak egy új szakaszt, a 6
1
. 

Szakasz – Rendkívüli szabályok, amelynek a következő lesz a tartalma: 

„6
1
. Szakasz – Rendkívüli szabályok 

68
1
. cikkely (1) A 2. Szakasz – A gyűlések lebonyolítása, által meghatározott szabályok alól 

kivételesen, az illetékes hatóságok által megállapított rendkívüli esetekben, amelyek lehetetlenné 

teszik a megyei tanácsosoknak a jelenlétét a közhatóságnak a székhelyén, vagy amikor azoknak a 

jelenléte, az illetékes hatóságoknak a szabályozásaikkal/ajánlataikkal ellenkezik, a Maros Megyei 

Tanácsnak és a szakbizottságainak a gyűlései videokonferencia, on-line rendszerben lesznek 

megtartva. 
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(2) Az (1) bekezdésben előírt helyzetek és a jelen szakaszban előírt Rendkívüli szabályok, bele 

lesznek foglalva a Maros Megyei Tanácsnak a soros vagy rendkívüli üléseit összehívó 

közigazgatási okiratba, a megfelelő indokolással. 

68
2
. cikkely Meghatározza, a Maros Megyei Tanácsnak a gyűléseinek, a jelen szakasz által előírt, 

rendkívüli helyzetekben való lebonyolításának a szabályait, amint következnek: 

a) a megyei tanácsosoknak a jelenlétét, a platform/applikáció/internetes oldala keretében, a 

Tanácsnak az összehívó közigazgatási okiratában megjelölt időbe való bejelentkezésükkel 

biztosítják; A Közigazgatási és kancellária szolgálat elvégzi a névsorolvasást és egy a jelenlétet és a 

gyűlés törvényes határozatképességét megállapító jegyzőkönyvet készít, amelyet beiktat a Maros 

Megyei Tanácsnak az Iktatójába. Az okiratot aláírja az elnök, a főtitkár és a Közigazgatási és 

kancellária szolgálat vezetője. 

b) a nyílt szavazatot névsorolvasással fejezik ki, a szavazatnak az eredményét pedig a 

Közigazgatási és kancellária szolgálatnak a vezetője által elkészített jegyzőkönyvbe vezetik be, 

minden egyes szavazásnak alávetett pont szerint; azt beiktatják a Maros Megyei Tanácsnak az 

Iktatójába és alá lesz írva az elnök, a főtitkár és a Közigazgatási és kancellária szolgálat vezetője 

által. 

c) a ”b” pontban leírt esetnek megfelelő módon fognak eljárni a módosítási javaslatok 

megfogalmazásának az esetében is. 

d) a jelen szakasz körülményei között szervezett gyűléseken, a közönség részvételét, kizárólag, az 

összehívó közigazgatási okirattal meghatározott módon történő, interneten való követési 

lehetőségnek a biztosításával, fogják megoldani. 

68
3
. cikkely A jelen szakasz körülményei között jóváhagyott rendkívüli szabályok, a megfelelő 

módon alkalmazandók, a megyei tanácsnak a szakbizottságainak a gyűlésein, a gyűlésen való 

részvételt megállapító jegyzőkönyvekre, a napirendre beiktatott tervezeteknek a véleményezésének 

vagy elutasításának, az összeállítására és beiktatására vonatkozó feladatok, a szakapparátus 

keretében, az ezért felelős személyekre hárul. A felelősöket egy jogtanácsos támogatja, akivel 

együtt alá fogják írni az illető dokumentumokat. 

68
4
. cikkely A jelen szakasz körülményei között szervett gyűlések esetébenen, a gyűléseken való 

részvételt igazoló dokumentumok, a juttatások kifizetésének az érdekébe, a 68
2
. cikkely (1) 

bekezdés a betű és a 68
3
. cikkely által előírt jegyzőkönyvek.” 

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

Megyei Tanácsnak a szakapparátusának az igazgatóságainak/szolgálatainak és a független 

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

oldalán. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

 

 

8066/24.03.2020. sz. 

X/D/1 akta  

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Tanácsnak a 115/2019. sz. Határozatával jóváhagyott, a Maros Megyei Tanácsnak 

a Szervezési és működési szabályzatának a kiegészítésére vonatkozóan 

 

Figyelembe véve, a SARS-CoV-2 koronavírus elterjedése által kialakult nemzetközi epidemiológiai 

helyzetnek a fejlődését, valamint az Egészségügyi Világszervezet által kihirdetett „Világjárványt”, a 

2020. március 16.-i 212. sz. Románia Hivatalos Közlönyében közzétett, Románia Elnökének a 

195/2020. sz. Rendeletével, bevezették a szükség állapotot, Romániának az egész területére, 30 

napos határidőre. 

Ezzel a rendelettel meghatározott direkt alkalmazandó elsőbbséget élvező sürgősségi intézkedések 

között találhatók, az 50. cikkely által előírtak is, amelyek szabályozzák a tényt, hogy a szükség 

állapot ideje alatt, a központi és helyi közigazgatási hatóságoknak kötelességük, intézkedéseket 

foganatosítani, a tevékenységek oly módon való megszervezésének az érdekébe, hogy amennyire 

lehetséges, legyen elkerülve, a személyek közötti direkt kontaktus, beleértve az elektronikus 

kommunikációs eszközöknek a felhasználásával. 

A 104291/SVI/24.03.2020. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 7990/24.03.2020. sz. 

alatt iktattak, Maros Megye Prefektusi Hivatala közölte a Közmunkálatok, Fejlesztési és 

Közigazgatási Minisztérium 46408/23.03.2020. sz. átiratát, amelyben felhívják a helyi és megyei 

tanácsok figyelmét, azoknak a szervezési és működési szabályzatainak a módosításának a 

lehetőségére, a gyűlések lebonyolításának, elektronikus eszközökkel való, biztosításának az 

érdekébe. 

Ebben a kontextusban, a megyei tanácsnak és annak a szakbizottságainak az üléseinek jó 

körülmények között való lebonyolításának az érdekébe, úgy a jelen kivételes helyzetben, mint más 

ilyen természetű esetbe, szükség van a Maros Megyei Tanácsnak a 115/2019. sz. Határozatával 

jóváhagyott, a Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a kiegészítésére, 

a tanács és a szakbizottságok üléseinek a lebonyolításának az általános szabályaihoz viszonyított, 

kivételes jellegű szabályokkal, annak értelmében, hogy szabályozva legyen, a videokonferencia, on-

line rendszerű lebonyolításának a lehetősége, a megyei tanács által jóváhagyott eljárás szerint.  

A bemutatottak értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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