
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        1/1 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2017. július 27.-i 

115. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i Kultúrpalota igazgatásáról szóló 68/2011. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

módosításáról 

 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának 15599/20.07.2017. sz. Indokolását, 

valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének a), c) és d) betűjének, illetve (4) bekezdés 

a) betűjének az előírásainak értelmébe; 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólagosan módosított és kiegészített, A Marosvásárhely-i Kultúrpalota igazgatására 

vonatkozó 68/2011. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosul, amint következik: 

1. A 4. cikkely (4) bekezdése módosul és a következő lesz a tartalma: 

„Abban az esetben, hogyha a szervezők közintézmények vagy non-profit szervezetek, és nincsenek 

bevételeik jegyek eladásából, a (3) bekezdésben említett bérleti díjak 30%-ra csökkennek.” 

II. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felel, a Maros Megyei Múzeum és a Maros Megyei 

Tanács Gazdasági Igazgatósága. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  15599/20.07.2017 sz. 

VII/D/5 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely-i Kultúrpalota igazgatásáról szóló 68/2011. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

módosítására vonatkozóan 

 

 

A Marosvásárhely-i Kultúrpalota a megye köztulajdonának része és a Maros Megyei Múzeum által 

van igazgatva, kulturális intézmény, amely a Maros Megyei Tanácsnak van alárendelve. 

A Marosvásárhely-i Kultúrpalota igazgatásáról szóló 68/2011. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal, szabályozták az ingatlannak – az építészeti örökség épületének az igazgatásának és 

ügyintézésének a módját, megállapítva az előadástermek használatát is, amint a Határozat 4. 

cikkelyében van szabályozva. 

A Marosvásárhely-i Kultúrpalota előadástermeiben elsősorban a megyei közhatóságoknak 

alárendelt kulturális intézmények kulturális eseményei zajlanak, de egyes szervezetek, alapítványok 

és egyesületek különböző kulturális tevékenységei is. 

A fent említett közigazgatási okirattal figyelembe vettek egy, a közintézmények és non-profit 

szervezetek támogatási és pártfogási intézkedést, amelyek a kezdeményezett tevékenységekkel a 

közösségnek nyújtanak szolgáltatásokat. Ennek értelmében, a 4. cikkely (4) bekezdésében egy 80%-

os bérleti díjcsökkentést vezettek be az említett kategóriáknak. 

A Maros Megyei Múzeum a 14963/13.07.2017. sz. átiratában javasolja a Marosvásárhely-i 

Kultúrpalota igazgatásáról szóló 2011. május 26.-i 68. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 4. 

cikkely (4) bekezdésének a módosítását, a megállapított bérleti díj csökkentésének a százalékának a 

kisebbítését, a bejött jövedelmekhez viszonyított kiadások indokolásának és kiegyensúlyozásának a 

szükségességével igazolva. Ugyanakkor, figyelembe véve a tényt, hogy a díjak a 2013. év óta nem 

változtak, a közköltségek – gázfogyasztás, villamos energiafogyasztás, víz-csatornázásfogyasztás, 

nőttek, a termek bérbeadásából bejött összegek nem fedezik a közköltségeket és a bérbe adott 

helyiségek karbantartását. A megjegyzettek kijavítására, a Maros Megyei Múzeum, habár a határon, 

javasolja a százalék növelését a kiszabott díjakra – 20%-ról 30%-ra a bérbeadás/óra teljes 

összegéből. 

A fentiek értelmébe, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

Készítette: Mihaela Iordache, tanácsadó 
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