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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

10721/24.04.2020. sz. 

 

 

 

2020. _____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt működő egyes közintézményeknek egyes 

szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 80/2017. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a 2 és 4 mellékleteinek a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 10706/24.04.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 10741/24.04.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

10757/20.04.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a HEGYIMENTŐ – BARLANGI MENTŐ Megyei Közszolgálatnak a 38/2020. sz. 

átiratára, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi 

intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 273/2006. sz. Törvénynek a módosításáról szóló 

63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely rendelkezéseinek a betartásával, 

Az utólag módosított, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 173. cikkely (1) 

bekezdés „a” betű, (2) bekezdés ”c” betű illetve a 182. cikkely (1) betű rendelkezései alapján,  

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt működő egyes 

közintézményeknek egyes szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 80/2017. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 és 4 mellékletei módosulnak és a jelen határozat szerves 

részét képező I. és II. mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

II. cikkely A Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes 

költségvetési intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 17/2020. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat 6. sz. melléklete a következőképpen módosul: 

1. Az Ia fejezet 2. pont módosul és a következő lesz a tartalma: 

2. Hegyimentő – Barlangi Mentő Szolgálat 10 

 

2. Az Ia fejezet összegeinek megfelelő pozícióknak, illetve a végösszeg módosul az 1. pont hatásai 

szerint. 
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III. cikkely Jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának és a 

Humánerőforrás Szolgálatának, valamint a HEGYIMENTŐ – BARLANGI MENTŐ Megyei 

Közszolgálatnak a vezetőségének, amely felel a végrehajtásáért. 

 
 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

FŐJEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

   

 

10706/24.04.2020. sz.  

IX.B.1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt működő egyes közintézményeknek egyes 

szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó  80/2017. sz. Maros Megyei Tanácsnak a 

Határozatának a 2 és 4 mellékleteinek a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt működő egyes közintézményeknek egyes 

szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 80/2017. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal jóváhagyták a HEGYIMENTŐ – BARLANGI MENTŐ Megyei Közszolgálatnak a 

szervezeti felépítését és tisztségjegyzékét. 

A HEGYIMENTŐ – BARLANGI MENTŐ Megyei Közszolgálatnak a vezetősége, a 38/2020. sz. 

átirattal, az intézménynek a szerkezeti felépítésének a módosítását kéri, az állásoknak a számának a 

növelését, kettő hegyimentő állással. 

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

Kormányrendelet 173. cikkely (2) bekezdés ”c” betű, a megyei tanácsoknak a feladatként írja elő, a 

megyei tanácsnak a szervezési és működési szabályzatának, a szakapparátusnak valamint a megyei 

érdekeltségű közintézményeknek és közszolgálatoknak és a megyei érdekeltségű kereskedelmi 

társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, 

szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyását. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint az utólag módosított, a Közigazgatási Törvénykönyvre 

vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 136. cikkely (1) bekezdés és (8) bekezdés ”a” 

betű rendelkezéseit, alávetjük jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt 

működő egyes közintézményeknek egyes szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 

80/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 és 4 mellékleteinek a módosításáról szóló 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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