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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. június 29.-i 

93. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Múzeum szervezési és működési 

szabályzatának, szervezeti felépítésének és státuszjegyzékének a jóváhagyásáról szóló 

78/25.06.2009. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan 

 

 

Maros Megyei Tanács, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Múzeum 729/08.05.2017. sz. átiratát, 

Látva a Humánerőforrás Szolgálatnak a Maros Megyei Múzeum Szervezeti felépítésének, Státusz 

jegyzékének és a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 

9359/23.06.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Betartva a helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi intézkedések megállapítására vonatkozó 

273/2006. sz. Törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 63/2010. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet III. cikkelyének az előírásait, 

Tekintettel az utólag módosított és kiegészített Maros megye 2017. évi általános költségvetésének a 

jóváhagyására vonatkozó 31/30.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 6 mellékletének az 

előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének ”a” betűje, (2) bekezdésének ”c” betűje, 

valamint a 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

határoz: 

I. cikkely (1) Az utólag módosított és kiegészített 78/28.05.2015. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat 1 Melléklete módosul és az I MELLÉKLET fogja helyettesíteni, amely szerves része a 

jelen határozatnak.  

(2) A Maros Megyei Múzeum szervezeti felépítésének és státusz jegyzékének a jóváhagyására 

vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékletei módosul és az I 

és II MELLÉKLETEK fogják helyettesíteni, amelyek szerves részei a jelen határozatnak.  

II. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye 2017. évi általános költségvetésének 

a jóváhagyására vonatkozó 31/30.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 6 Melléklete a 

megfelelő módon lesz megváltoztatva. 

III. cikkely A jelen határozat érvénybe lépésének a dátumától, minden ellenkező rendelkezés 

semmissé nyilvánítódik. 

IV. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért a Maros Megyei Múzeum menedzsere felel. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

  9359/23.06.2017. sz. 

II.14 akta 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Múzeum szervezési és működési 

szabályzatának, szervezeti felépítésének és státuszjegyzékének a jóváhagyásáról szóló 

78/25.06.2009. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Múzeum a 729/08.05.2017. sz. átiratával kérelmezett egy új szervezeti felépítés, 

tisztségjegyzék és az intézmény Szervezési és Működési Szabályzatának a módosítását, figyelembe 

véve az intézmény tevékenységének változatosságát, úgy a szervezett kulturális események, mint a 

saját értékei szempontjából, amelynek értelmében az új szervezeti felépítés 100 állásra van 

alapozva, 4 állással több, mint a jelenlegi felépítés.  

A szervezési és működési szabályzatot, a szervezeti felépítést és a státusz jegyzéket a Maros 

Megyei Tanácsnak a 78/25.06.2009. sz. Határozatával hagyták jóvá. Utólag a Szervezési és 

működési szabályzatot módosították és kiegészítették a Maros Megyei Tanács 114/12.08.2010. sz. 

Határozatával, a Kultúrpalota Igazgatásának az átvételekor. 

Ugyanúgy, a szervezeti felépítést és státusz jegyzéket jóváhagyták módosítással, a Maros Megyei 

Múzeum szervezeti felépítésének és státusz jegyzéknek a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2017. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozattal. 

Figyelembe véve a tevékenységek és a kulturális események változatosságát és a velejáró, az 

intézmény jellegzetes tevékenységeink a komplexitási fokának a növekedését szükségessé vált a 

Maros Megyei Múzeum Szervezési és működési szabályzatának az aktualizálása. 

Következésképp, a jelen határozattal javasolunk jóváhagyásra egy aktualizált szervezési és 

működési szabályzatot, a szervezeti felépítésben és a státusz jegyzékben egyes módosítások 

elvégzését. 

Eszerint, 

 A Történelem és Muzeális Pedagógia Részleg keretében javasolják egy új osztálynak a 

létrehozását – a Vár Osztályt, figyelembe véve a tényt, hogy a várbeli Történelmi Múzeum 

Épületének a munkálatai a befejezéshez közelednek. Mi több, mivel a belseje már be van 

fejezve, az épület jelentős számú eseménynek ad helyet. Az újonnan létrehozott Vár 

Osztály, az intézmény keretében levő egyes állások újraelosztásából jön létre, amint 

következik: 2 idegenvezetői tevékenységi körű muzeológusi állást a Kultúrpalota 

Adminisztrációjából újra elosztanak, 1 muzeológus – archeológus állás az Archeológia 

Részlegről és három múzeumi felügyelő állás, amelyek jelenleg léteznek a Történelem és 

Múzeumi Pedagógia Részleg felépítésében; 
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 Létrehoznak egy új munkás állást, figyelembe véve a Mikházi Archeológiai park 

kialakítására tett intézkedéséket, munka pont, amely a Görgényszentimre-i Részleghez 

tartozik; 

 A Kultúrpalota Adminisztrációjába kérvényeztek kiegészítésként 2 felügyelői állást, 

figyelembe véve, hogy a kiállító felület meg triplázódott a 2008-as évhez viszonyítva, a 

sajátságos jogszabályzatban megvannak állapítva a vagyontárgyakra vonatkozó jellegzetes 

felügyelői szabályok, az ehhez a személyzeti kategóriához tartozó állások száma pedig 

ugyanaz. 

Ugyanakkor az intézmény vezetése kérelmezi egyes módosítások elvégzését a státusz jegyzékben, 

egyes állások megváltoztatásának, vagy azoknak az áthelyezése az osztályok között, a 

következőképpen:  

 4 muzeológus állás átalakítása tudományos kutató állássá; 

 1 múzeumi felügyelő állás át lesz helyezve az Archeológia Részlegről a Természettudomány 

Részlegre; 

 1 muzeológus állás át lesz helyezve a Történelem és Múzeumpedagógia Részlegről az 

Archeológia Részlegre. 

 a Könyvelési, Adminisztratív és Kiszolgáló Osztályról az anyagkezelő felügyelői állást át 

alakítják szakreferenssé. 

Megjegyezzük, hogy a létező személyzet maximális számának a növelése betartja a helyi 

közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi intézkedések megállapítására vonatkozó 273/2006. sz. 

Törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásait. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra az utólag módosított és kiegészített, a 

Maros Megyei Múzeum szervezési és működési szabályzatának, szervezeti felépítésének és 

státuszjegyzékének a jóváhagyásáról szóló 78/25.06.2009. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

módosítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szolgálatvezető  

Elena Popa /2pld. 
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