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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

16200/19.06.2020. sz. 

 

2020. ____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Könyvtár Szervezeti ábrájának, Tisztség 

jegyzékének és Szervezeti és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 111/2014. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 Mellékleteinek a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 16190/19.06.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálat 16220/19.06.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 

16245/19.06.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Könyvtárnak a 330/09.06.2020. sz. kérésére, 

Betartva, az utólag módosított és kiegészített, a közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi 

intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó 273/2006. sz. Törvény módosításáról és 

kiegészítéséről szóló 63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely előírásait,  

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 334/2002. sz. 

Könyvtárak törvényének az előírásait, 

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

Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, (2) bekezdés „c” betű, illetve a 182. cikkely 

(1) bekezdés rendelkezései alapján,  

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Könyvtár Szervezeti ábrájának, 

Tisztség jegyzékének és Szervezeti és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 

111/2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 Mellékleteinek a módosulnak és a jelen 

határozat szerves részét képező 1 és 2 mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás 

Szolgálatának és a Maros Megyei Könyvtárnak, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

 

16190/19.06.2020. sz. 

IX.B.1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Könyvtár Szervezeti ábrájának, Tisztség 

jegyzékének és Szervezeti és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 111/2014. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 Mellékleteinek a módosításáról 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a 111/31.07.2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 

jóváhagyták a Maros Megyei Könyvtár szerkezeti felépítését, tisztség jegyzékét és Szervezeti és 

működési szabályzatát. 

A Maros Megyei Könyvtár, a 330/09.06.2020. sz. átirattal kéri, egy betöltetlen levő, rövid távú 

felsőoktatású informatikus állásnak az átalakítását felsőoktatású elemző/programozó állássá és egy 

betöltetlen levő szakfelügyelői állásnak az átalakítását könyvtárosi állássá. 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (2) bekezdés ”c” betű előírja, hogy a megyei tanácsnak a 

feladata jóváhagyni, a törvény szerint, a megyei tanács elnökének a javaslatára, a megyei tanácsnak 

a szervezési és működési szabályzatát, a megyei tanács szakapparátusának, valamint a megyei 

érdekű közintézményeknek és a megyei érdekű társaságoknak és önállú ügyvitelű vállalatoknak a 

szerkezeti felépítését, tisztségjegyzékét és a szervezési és működési szabályzatát. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 136. cikkely (1) bekezdés és 

(8) bekezdés ”a” betű rendelkezéseit, javasoljuk jóváhagyásra, az utólag módosított és kiegészített, 

a Maros Megyei Könyvtár Szervezeti ábrájának, Tisztség jegyzékének és Szervezeti és működési 

szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 111/2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 

Mellékleteinek a módosítására vonatkozó határozat tervezetet. 

 

  
 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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