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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2017. augusztus 31.-i 

133. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított, a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia Szervezeti ábrájának, Tisztség 

jegyzékének és a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 30/2012. 

február 29.-i Maros Megyei Tanács Határozatának, a 2. mellékletének a módisításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a 17.949/24.08.2017. sz. Indokolást, valamint a Maros Megyei Tanács szakbizottságainak a 

véleményezését, 

Tekintettel a Marosvásárhely-i Állami Filharmóniának, az intézmény tisztség jegyzékének a 

módosítására vonatkozó 1486/24.07.2017. sz. átiratára, 

Figyelembe véve, a közalapokból fizetett személyzet bérezésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény 

36. cikkely (2) bekezdés rendelkezéseit, 

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 rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított, a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia Szervezeti ábrájának, 

Tisztség jegyzékének és a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 

30/2012. február 29.-i Maros Megyei Tanács Határozatának, a 2. melléklete módosul és a 

melléklettel lesz helyettesítve, amely szerves része a jelen határozatnak. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás 

Szolgálatának és a Marosvásárhely-i Állami Filharmóniának, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 17.949/24.07.2017 sz. 

VI D/1 akta 

INDOKOLÁS 

l  

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 30/2012. február 29.-i Határozatával jóváhagyták a Marosvásárhely-i 

Állami Filharmónia Szervezeti és Személyzeti felépítését és a Szervezeti és működési szabályzatát, 

kulturális közintézmény, amely a Maros Megyei Tanács hatósága alá tartózik. 

A szervezeti összetétel és a személyzeti felépítés utólag megváltozott a Maros Megyei Tanácsnak a 

23/30.01.2014., 13/29.01.2015., 108/29.07.2016., 160/27.10.2016. sz. és a 22/23.02.2017. sz. 

Határozataival. 

A Marosvásárhely-i Állami Filharmóniának a vezetősége, az 1486/24.07.2017. sz. átiratában, 

kérelmezi egyes módosításoknak az elvégzését a jelenlegi tisztségjegyzékében. 

A kérés leginkább annak a ténynek köszönhető, hogy a közalapokból fizetett személyzet bérezésére 

vonatkozó 153/2017. Törvény III. Mellékletében – Költségvetési tisztségek a „Kultúra” foglakozási 

családból, b) pontjában – Végrehajtó tisztségek, nem található meg az egyetemi végzettségű 

„kórustag” tisztség, azon körülmények között, hogy a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia tisztség 

jegyzékében, amelyet a fennebb említett igazgatási okirattal hagytak jóvá, 34 ilyen állás található 

(10. pozíció). 

Ebben a helyzetben, a 153/2017. Törvény 36. cikkely (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, 

amelyek szerint „Abban az esetben, amikor a viselt tisztség nem található meg a jelen törvényben, 

az újraalkalmazás az egyik, a mellékletben található tisztségre lesz végezve.” 

Következésképpen, szükség van a tisztségjegyzék aktualizálására, a közalapokból fizetett 

személyzet bérezésére vonatkozó 153/2017. Törvény által hozott módosításokkal egybehangzóan, 

ezeknek az állásoknak a „lírai művész”-re való átszervezésére. 

Ugyanúgy, a jelenlegi tisztségjegyzékben, a Koncertszervező osztályon megtalálható a könyvtáros 

tisztség. A tisztség jellegzetes feladataival egybehangzóan, a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia 

vezetősége javasolja ennek a tisztségnek az átalakítását zenei referenssé. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra, az utólag módosított, a Marosvásárhely-i 

Állami Filharmónia Szervezeti ábrájának, Tisztség jegyzékének és a Szervezési és működési 

szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 30/2012. február 29.-i Maros Megyei Tanács 

Határozatának a 2. mellékletének a módosítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

 

Készítette: Elena Popa  

szolgálatvezető 2 pld. 
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