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2017. április 27.-i 

64. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács fennhatósága alatt működő közintézmények, valamint a SALVAMONT-

SALVASPEO Megyei közszolgálat szervezésének bizonyos intézkedéseinek a megállapítására 

vonatkozó 123/2013. sz. Maros Megyei Tanács Határozat III.5 Mellékletének a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Tekintettel a „Vatra” Folyóirat Szerkesztőségének, az intézmény státuszjegyzékének a módosítására 

vonatkozó 43/29.03.2017. sz. kérelmére, 

Figyelembe véve a 8182/21.04.2017. sz., a Maros Megyei Tanács fennhatósága alatt működő 

közintézmények, valamint a SALVAMONT-SALVASPEO Megyei közszolgálat szervezésének 

bizonyos intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 123/2013. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat III.5 Mellékletének a módosítására vonatkozó indokolást, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „a” betűjének, (2) bekezdés, ”c” betűjének és a 97. 

cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

határoz: 

I. cikkely A Maros Megyei Tanács fennhatósága alatt működő közintézmények, valamint a 

SALVAMONT-SALVASPEO Megyei közszolgálat szervezésének bizonyos intézkedéseinek a 

megállapítására vonatkozó 123/2013. sz. Maros Megyei Tanács Határozat III.5 Melléklete 

megváltozik, és a melléklettel helyettesítik, amely szerves része a jelen határozatnak. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanács szakapparátusának Humán Erőforrás 

Szolgálatával és a „Vatra” Folyóirat Szerkesztőségével, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 8182/21.04.2017 sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács fennhatósága alatt működő közintézmények, valamint a SALVAMONT-

SALVASPEO Megyei közszolgálat szervezésének bizonyos intézkedéseinek a megállapítására 

vonatkozó 123/2013. sz. Maros Megyei Tanács Határozat III.5 Mellékletének a módosításához 

 

A Maros Megyei Tanács 123/25.07.2013. sz. Határozatának III.5 mellékletével jóváhagyták a 

„Vatra” Folyóirat Szerkesztőségének státusjegyzékét. 

A „Vatra” Folyóirat Szerkesztősége, kulturális közintézmény, amely a Maros Megyei Tanács 

fennhatósága alatt működik, kérelmezte a státuszjegyzék módosítását, egy középiskolai 

tanulmányokat igényelő ügyintézői állás átalakításának értelmében, egy egyetemi tanulmányokat 

igényelő tanácsadói állássá. 

A kérelmet azzal a ténnyel indokolják, hogy az ügyintézői állást elfoglaló személynek egyetemi 

tanulmányai vannak, a munkaköri leírásba foglalt feladatköre pedig az ügyintézői kötelességek 

mellett feltételezi pénzügyi-könyvelési tevékenységek végzését is. 

Megjegyezzük, hogy a javasolt módosítás, a 2017. évre jóváhagyott költségvetési előírásokba való 

beilleszkedésével és a maximálisan 12 állás betartásával történik, amelyet Maros Megye 2017. évi 

általános költségvetésének a jóváhagyásáról szóló 31/2017. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatának 6. sz. mellékletével hagytak jóvá. 

Hasonlóan, mivel az utólag módosított és kiegészített a kulturális közintézmények ügyintézésére 

vonatkozó 189/2010. sz. Sürgősségi Kormányhatározat előírásainak értelmében, a természetes 

személynek, aki megnyerte a hatóság által szervezett ügyintézési pályázat versenyt és ügyintézési 

szerződést kötött, a tisztségének a megnevezése, ennek a jogszabálynak a körülményei között 

„menedzser”, a „Vatra” Folyóirat Szerkesztőségének státusjegyzéke módosul a megfelelő módon. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 215/2001. sz. Helyi közigazgatási 

törvény 91. cikkely (1) bekezdésének ”a” betűjének rendelkezései szerint, a megyei tanácsnak van 

kiróva a feladatkör kategória, amely a megyei tanács szakapparátusának, a megyei érdekeltségű 

közintézmények és közszolgáltatások és a megyei érdekeltségű kereskedelmi társaságok és önálló 

ügyvitelű vállalatok megszervezésére és működtetésére vonatkozik. 

Figyelembe véve a fentieket, javasoljuk jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács fennhatósága alatt 

működő közintézmények, valamint a SALVAMONT-SALVASPEO Megyei közszolgálat 

szervezésének bizonyos intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 123/2013. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat III.5 Mellékletének a módosításáról szóló határozattervezetet. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

Ellenőrizte: Elena Popa – szolgálatvezető  

Készítette: Radu Teodora – tanácsadó/2 ex. 
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