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2020. augusztus 27.-i 

133. 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 módosításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 22317/20.08.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálat 22447/21.08.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 

22484/21.08.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel, a Műszaki Igazgatóság 20932/05.08.2020. sz. kérelmére, 

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, 

Az utólag módosított és kiegészített, 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. 

melléklete módosul és a jelen határozat szerves részét képező melléklettel lesz helyettesítve. 

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

Szolgálatának, a Műszaki Igazgatóságának, a Terület és Városrendezési Igazgatóságának, amelyek 

felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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22317/07.08.2020. sz.  

IX.B.1 akta 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek 

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

módosításáról 

 

 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek 

a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyták, a Maros 

Megyei Tanács szakapparátusának a szerkezeti felépítését, tisztség jegyzékét és a Szervezési és 

működési szabályzatát. 

A Műszaki Igazgatóság vezetősége, a 20932/05.08.2020. sz. belső jegyzékkel, kéri a betöltetlen 

levő, I. osztályú, kezdő szakmai fokozatú, tanácsadói köztisztségnek az átalakítását,  I. osztályú, 

felső szakmai fokozatú tanácsadói köztisztséggé. 

A Terület és Városrendezési Igazgatóság vezetősége, a 16863/25.06.2020. sz. átirattal, kéri két 

betöltetlen levő, fő szakmai fokozatú, I. osztályú tanácsadói és asszisztens szakmai fokozatú, I. 

osztályú tanácsadói köztisztségnek az átalakítását felső szakmai fokozatú, I. osztályú tanácsadóivá. 

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, megerősítve a 182. cikkely (4) bekezdéssel, 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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