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2020. augusztus 27.-i 

134. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak egyes átszervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozó 168/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. mellékletének a 

módosításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 22320/20.08.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálat 22450/21.08.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 

22482/21.08.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Alkalmazva, az utólag módosított és kiegészített, 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 610. 

cikkely (1) bekezdés előírásait, 

Tekintettel, a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság 7483/2020. sz. kérésére, valamint 

a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Ügykezelő Igazgatóságnak a 3323557/2020. sz. 

véleményezésére, 

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 A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak egyes átszervezési 

intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 168/2019. 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 Személynyilvántartó Főigazgatóságnak, 

valamint a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás Szolgálatának, amelyek 

felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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22320/07.08.2020. sz.  

IX.B.1 akta 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak egyes átszervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozó 168/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. mellékletének a 

módosításáról 

 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak egyes átszervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozó 168/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. mellékletével, jóvá 

volt hagyva a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság tisztségjegyzéke. 

A 17876/2020. sz. alatt, a Köztisztviselők Országos Ügynöksége értesítette a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Főigazgatóságot, a közbeszerzési tanácsadói, végrehajtó köztisztség 

meghatározásának a kötelezettségére vonatkozóan, az utólag módosított és kiegészített, 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 610. cikkely (1) bekezdés által szabályozott feltételek szerint. 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság, kérte a 7483/29.07.2020. sz. átirattal, amelyet 

a Maros Megyei Tanácsnál a 20357/30.07.2020. sz. alatt iktattak, a fő szakmai fokozatú, I. osztályú, 

felügyelői köztisztségnek (28. pozíció a tisztségjegyzékben) az átalakítását, fő szakmai fokozatú, I. 

osztályú, közbeszerzési tanácsadói köztisztséggé. 

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

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

feladatköreként, a megyei tanács elnökének a javaslatára, a megyei tanács szervezési és működési 

szabályzatának, a megyei tanács szakapparátusának, valamint a megyei érdekű közintézményeknek 

és a megyei érdekű társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a szerkezeti felépítésének, 

tisztségjegyzékének, szervezési és működési szabályzatának, a törvény szerint való jóváhagyását. 

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 Tanács 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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