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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. november 23.-i 

185. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i Gyermekpalota Igazgatótanácsába, a Maros Megyei Tanácsnak a 

képviselőjének a jelölésére vonatkozó 147/29.09.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

kiegészítéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Tekintettel a Regionálisfejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 23050/30.10.2017. sz. 

értesítőjére, 

Figyelembe véve a Humánerőforrás Szolgálatnak, a Marosvásárhely-i Gyermekpalota 

Igazgatótanácsába, a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének a jelölésére vonatkozó 

147/29.09.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a kiegészítésére vonatkozó 

22851/15.11.2017. sz. indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Az utólag módosított, Iskolán kívüli tevékenységet biztosító egységeknek a szervezési és működési 

szabályzatának az elfogadására vonatkozó 5567/7.10.2011. sz. Oktatási, kutatási, ifjúsági és sport 

ügyi miniszteri rendelet 15. cikkely (3) bekezdésének az előírásainak értelmébe, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

 

határoz: 

 

I. cikkely A Marosvásárhely-i Gyermekpalota Igazgatótanácsába, a Maros Megyei Tanácsnak a 

képviselőjének a jelölésére vonatkozó 147/29.09.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozat a 

következőképpen lesz kiegészítve: 

Az 1. cikkely után beiktatják az 1^1. cikkelyt, a következő tartalommal: „Az 1. cikkelyben 

jelölt köztisztviselőnek, a munkaviszonyának a felfüggesztésének a periódusa alatt, Kádár Katalin 

asszony fogja helyettesíteni, aki köztisztviselő a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusában”. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik: a Marosvásárhely-i Gyermekpalotával, a Humánerőforrás 

Szolgálattal, a Regionálisfejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatósággal és a jelen határozat 1^1. 

cikkelyében kinevezett  köztisztviselővel, aki felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 22851/15.11.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely-i Gyermekpalota Igazgatótanácsába, a Maros Megyei Tanácsnak a 

képviselőjének a kijelölésére vonatkozó 147/29.09.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

kiegészítésére vonatkozóan 

 

 

A gyermek palotáknak és kluboknak, mint a non formális nevelésre szakosodott oktatási 

intézmények, vezetését az 1/2011. sz. Nemzeti oktatási Törvény előírásai szerint biztosítják, az 

igazgatótanács a vezető szerv. 

Az utólag módosított, Iskolán kívüli tevékenységet biztosító egységeknek a szervezési és működési 

szabályzatának az elfogadására vonatkozó 5567/7.10.2011. sz. Oktatási, kutatási, ifjúsági és sport 

ügyi miniszteri rendelettel jóváhagyott, A gyermek paloták és klubok szervezési és működési 

szabályzatának a 15. cikkely (3) bekezdésének az előírásai szerint, a gyermek palotáknak az 

igazgatótanácsa 13 tagból áll, akik között van 2 képviselője a helyi közigazgatásnak. 

Figyelembe véve a fent említett jogi rendelkezéseket, a Maros Megyei Tanácsnak a 147/29.09.2017. 

sz. Határozatával, Magyarossy Andrea-Csillát jelölték, mint a Maros Megyei Tanácsnak a 

képviselőjét, a Marosvásárhely-i Gyermekpalota Igazgatótanácsába. 

Mivel a fent említett személynek a munka viszonya jogilag fel van függesztve a gyermeknevelési 

szabadságának az idejére, 2017.10.16.-tól, szükség van a megyei közhatóságnak egy képviselőjének 

a jelölésére, aki helyettesítse az előző adminisztratív okirattal jelölt köztisztviselőt, a munkaviszony 

felfüggesztésének a periódusára. 

Figyelembe véve a fentieket, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a Marosvásárhely-i 

Gyermekpalota Igazgatótanácsában, a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének a kijelölésére 

vonatkozó 147/29.09.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a kiegészítésére vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 
 
 
 

 

 

Készítette:  

Elena Popa, szolgálatvezető /2. pld 
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