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147 sz. HATÁROZAT 

2016 szeptember 29-i 

a Marosvásárhelyi Gyermekpalota Igazgatótanácsán belüli Maros Megyei Tanács 

képviselő kijelölésére vonatkozóan 

 

Maros Megyei Tanács, 

 

Figyelembe véve a Humánerőforrás Szolgálat 2016.09.22-i , 17.785 számú,tényfeltáró 
indoklását a Marosvásárhelyi Gyermekpalota Igazgatótanácsán belüli Maros Megyei 
Tanács képviselő kijelölésére vonatkozóan, valamint a szakbizottságok meghagyását, 
 
Látván a Marosvásárhelyi Gyermekpalota 2016.09.01/1363 sz. átiratát, mely által a 
Maros Megyei Tanács-  az intézmény Igazgatótanácsán belüli – képviselőjének 
kijelölését kérelmezik,  
 
Az utólagosan módositott és kiegészitett Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium 2011.10.7/ 5567 sz. Rendelete által jóváhagyott,- gyermek 
paloták és kulubok szervezésére és működésére vonatkozó Szabályzat 15.cikkjének, 
(3) bekezdése által előirt rendelkezések értelmében, 
 
A 2001/215 sz. helyi önkormányzati Törvény 97.cikkének (1) bekezdése értelmében, 
újból közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 
 

határozza: 
 

1.Cikk. Magyarossy Andrea Csilla jelöltetik ki, mint a Marosvásárhelyi Gyermekpalota 
Igazgatótanácsán belüli Maros Megyei Tanács képviselő. 
 
2.Cikk. A Marosvásárhelyi Gyermekpalota Igazgatótanácsán belüli Maros Megyei 
Tanács képviselő kijelölésére vonatkozó 2011.12.20/163 sz. Maros Megyei Tanács 
Határozat hatályát veszti.  
 
3.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve a Marosvásárhelyi Gyermekpalota, a Megyei 
Tanács keretén belüli Humánerőforrás Szolgálat, illetve a Hulpus Monica Delia és az 
1.cikk tartalma alatt megjelölt köztisztviselő számára, melyek felelősek ennek 
végrehajtásáért.  
 
ELNÖK                                                                                                   Ellenjegyzi 
Péter Ferenc                                                                                                TIKÁR  
                                                                                                          Paul Cosma  
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
2016.09.22/17.785 Sz. 
VI D/1 Dosszié 
 

INDOKLÁS 
a Marosvásárhelyi Gyermekpalota Igazgatótanácsán belüli Maros Megyei Tanács 

képviselő kijelölésére vonatkozóan 
 

A gyermek paloták ls klubok olyan tanórán kivüli tevékenységeket folytató állami 
oktatási intézméynek, amelyek keretein belül különeges képzési és oktatási 
tevékenységek folynak, amelyek elősegitik az ismeretek elmélyitését és 
diverzifikálását, a gyermekek hivatásának és opciójának megfelelő illetékességek 
formálását, fejlesztését és gyakorlását és ugyanakkór a gyermekek oktatási 
projektetkbe való bevonása által elősegitik azok szabad idejének hasznositását.  
 
A gyermek paloták és klubok, mint nem-formális oktatásra szakosodott oktatási 
egységek vezetése a 2011/1 sz. nemzeti oktatási Törvény rendelkezéseinek 
megfelelően van biztositva és a vezetői szerv szerepét  az Igazgatótanács tölti be. Az 
őt megillető hatáskörök gyakorlása révén, az Igazgatótanács és az igazgatók 
együttműködnek a tanári tanáccsal, szülői bizottsággal/szülői egyesületekkel és a 
helyi önkormányzati hatóságokkal.  
 
A 2011.10.7/ 5567 számú, utólagosan módositott és kiegészitett Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztérium Rendelete által jóváhagyott,- tanórán kivüli 
tevékenységeket folytató gyermek paloták és kulubok szervezési és működési 
Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó 2011.10.7/ 5567 sz. Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztérium Szabályzat 15.cikkjének, (3) bekezdése által előirt 
rendelkezések értelmében:  
„A gyermekpalota igazgatótanácsát 13 tag alkotja, mint ahogy az következik: 6 a jogi 
személyiséggel és struktúrával rendelkező  oktatási egység tantestületének keretét 
képező 6 tanár, beleértve az igazgatót, 1– tanórán kivüli tevékenységek irányitásáért 
felelős,- megyei tanfelügyelőségi képviselő, 2 helyi önkormányzati képviselő, a szülői 
bizottság 3 képviselője és 1 oktatási partner képviselő.” 
 
A fentiekben emlitett jogszabályi rendelkezések alkalmazása érdekében, a 
Marosvásárhelyi Gyermekpalota a 2016.09.01/1363 számú átirat által az intézmény 
Igazgatütanácsán belüli Maros Megyei Tanács képviselő kijelölését kéri.  
 
Megemlitjük, hogy Maros Megye Tanács a 2011.12.20/163 sz. Határozat által kijelölte 
a Marosvásárhelyi Gyermekpalota Igazgatótanácsán belüli Maros Megyei Tanács 
képviselőt, viszont Hulpuş Monica Delia, a fentiekben emlitett közigazgatási 
rendelkezés során kijelölt, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának akkori jogi 
tanácsos köztisztviselői beosztottságát betöltő személy állása 2016.06.09-i dátummal 
megszűnt, igy az irányitó szerv keretén belül új megyei hatóságot képviselő személy 
kijelölése szükséges.  
 
A fentiek tekintetében, vitafolyamat és jóváhagyás céljából alávetjük a 
Marosvásárhelyi Gyermekpalota Igazgatótanácsán belüli Maros Megyei Tanács 
képviselő kijelölésére vonatkozó határozattervezetet.  

ELNÖK 
Péter Ferenc  

Összeállitotta: 

Szolgálat vezető: Elena Popa/2.példányban 
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