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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2018. február 15.-i 

22. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i Állami Filharmónia szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a 

Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2018.02.09.-i 188. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia 20/05.02.2018. sz. kérését, 

Az utólag módosított és kiegészített, az előadásokat és koncerteket szervező intézményekre és 

társaságokra, valamint a művészi rendezvény szervező ügynökségeknek a tevékenységének a 

lebonyolítására vonatkozó 21/2007. sz. Kormányrendeletnek a 4. cikkely (2) bekezdés előírásainak 

értelmébe, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű, a (2) bekezdés „c” betű és a 97. cikkely 

(1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia szervezeti felépítését, 

tisztségjegyzékét és Szervezési és működési szabályzatát, az 1-3 mellékletek szerint, amelyek 

szerves részei a jelen határozatnak. 

2. cikkely A jelen határozatnak a dátumától, az utólag módosított, a Marosvásárhely-i Állami 

Filharmónia Szervezeti felépítését, Tisztségjegyzékét és Szervezési és működési szabályzatának a 

jóváhagyására vonatkozó 30/29.02.2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozatot hatályon kívül 

helyezi. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a 

Humánerőforrás Szolgálatával és a Marosvásárhely-i Állami Filharmóniával, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

188/09.02.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely-i Állami Filharmónia szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a 

Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 30/2012. sz. Határozatával jóváhagyták a Marosvásárhely-i Állami 

Filharmónia Szervezeti felépítését, Tisztségjegyzékét és a Szervezeti és működési szabályzatát, 

amely 144 állásra volt megalapozva.  

A Szervezeti felépítés és a Tisztségjegyzék utólag megváltozott a Maros Megyei Tanácsnak a 

2014.01.30.-i 23. sz., 2015.01.29.-i 13. sz., 2016.07.28.-i 108. sz., 2016.10.27.-i 160. sz., 

2017.02.32.-i 22. sz., valamit 2017.08.31.-i 133. sz. Határozataival. 

Azáltal, hogy a Maros Megyei Tanácsnak a 30/2012. sz. Határozatának a jóváhagyásától eltelt 

időintervallum alatt módosulások léptek fel a kulturális közintézményekre alkalmazott törvényes 

előírásokba, valamint a jellegzetes tevékenységek minél jobb szervezésére és működésére 

vonatkozó megfontolásokból, a 20/2018. sz. átirattal a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia 

vezetősége kérelmezi egyes módosításoknak az elvégzését, az intézménynek a szervezeti 

felépítésébe és a Szervezési és működési szabályzatába. 

Megjegyezzük, hogy ezek a módosítások, a jóváhagyott és az előző évben finanszírozott maximális 

144 állás számába való beilleszkedéssel történik, és nem feltételez kiadásnövelést a fizetésekkel. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. Helyi közigazgatási 

törvény 91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű, meghatározza, mint a megyei tanácsnak a hatáskörébe 

tartozó jóváhagyását a „megyei tanácsnak szervezési és működési szabályzatának, a 

szakapparátusának, valamint a megyei érdekeltségű intézményeknek és szolgálatoknak és a megyei 

érdekeltségű kereskedelmi társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a szervezeti 

felépítésének, tisztségjegyzékének, szervezési és működési szabályzatának.” 

Figyelembe véve a fentieket, javasoltatik jóváhagyásra, a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia 

szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a Szervezési és működési szabályzatának a 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

2192/02.02.2018. sz.  

II.22 akta 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Marosvásárhely-i Állami Filharmónia szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a 

Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A 20/05.01.2018. sz. átirattal, a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia, amely a Maros Megyei 

Tanács fennhatósága alatt működő kulturális közintézmény, az utólag módosított és kiegészített, az 

előadás vagy koncert szervező intézményekre és társulatokra, valamint a rendezvény szervező 

tevékenység lebonyolítására vonatkozó 21/2007. sz. Kormányrendelet előírásainak alapján, 

kérvényezte egyes módosításoknak az elvégzését a szervezeti felépítésében és az intézménynek a 

szervezési és működési szabályzatában. 

A Marosvásárhely-i Állami Filharmónia szervezeti felépítését, tisztségjegyzékét és Szervezési és 

működési szabályzatát, a Maros Megyei Tanácsnak a 2012.02.29.-i 30. sz. Határozatával hagyták 

jóvá, 144 maximális számú állásra megalapozva. 

Az intézménynek a Szervezési és működési szabályzat nem szenvedett módosítást a jóváhagyástól 

mostanig, viszont a szervezeti felépítése és a tisztségjegyzéke ez alatt az idő alatt módosítva volt a 

Maros Megyei Tanácsnak a 2014.01.30.-i 23. sz., 2015.01.29.-i 13. sz., 2016.07.28.-i 108. sz., 

2016.10.27.-i 160. sz., 2017.02.32.-i 22. sz., valamint 2017.08.31.-i 133. sz. Határozataival. 

Tekintettel, az előadásokat szervező intézmények program szervezésére és tevékenységi terveire, 

megállapítva a jellegzetes jogi keretnek a hiányát, azokra az esetekre, melyeknél a kulturális 

programok, tervek és tevékenységek olyan eszközökhöz való folyamodást követelnek, amelyek 

megjósolhatatlanok a terület természetétől fogva, egyaránt maximális gyorsaságot és megfelelő 

módon, a hatáskörnek a kulturális tevékenységre jellemző flexibilis és megfelelő módon való 

képzését feltételezve, elfogadták a kultúra területén egyes jogszabályoknak a módosítására és 

kiegészítésére vonatkozó 48/2016. sz. Sürgősségi Kormányrendeletet, amely módosításokat végez 

inkluzíve a 21/2007. sz. Kormányrendeletben, jogszabály, amelynek alapján működik a 

Marosvásárhely-i Állami Filharmónia. 

Az előadásokat és hangversenyeket szervező intézmények és társulatok működésére vonatkozó jogi 

keretnek, valamint a kulturális közintézményeknek az ügyintézésére vonatkozó 189/2008. sz 

Sürgősségi Kormányrendeletnek módosítása képezték az okot amiért a Marosvásárhely-i Állami 

Filharmónia vezetősége helyénvalónak gondolja az intézménynek a szervezési és működési 

szabályzatának az aktualizálását. 

Hasonlóan, hasznosnak tartjuk egy hierarchikus viszonynak a kialakítását, amely megengedje az 

intézménynek, az aligazgatójának egyes gazdasági és szervezési ügyintézési feladatoknak az 

elvégzését, amelyek nem érintik a művészi szaktevékenységet, a Szimfonikus zenekar és kvartett 

osztályon és a Vegyes kórusnak.  
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Megjegyezzük, hogy a 21/2007. sz. Kormányrendelet 4. cikkely (2) bekezdés előírásai szerint „Az 

előadásokat és koncerteket szervező intézmények kidolgozzák a saját szervezési és működési 

szabályzatot, amelyet a törvény szerint, az a hatóság hagy jóvá, amelynek alá van rendelve.” 

Ugyanúgy, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. helyi 

közigazgatás törvény 91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű, a megyei tanácsnak a szakapparátusára, a 

megyei érdekeltségű közhivatalokra és intézményekre és a megyei érdekeltségű kereskedelmi 

társaságokra és önálló ügyvitelű vállalatokra vonatkozó feladatok kategóriájába meghatározza, a 

megyei tanácsnak a hatáskörébe tartózik a megyei tanácsnak a szervezési és működési 

szabályzatának, szervezeti ábrájának, tisztségjegyzékének, a szakapparátusának, valamint a megyei 

érdekeltségű közintézményeknek és szolgálatoknak a szervezési és működési szabályzatainak és a 

megyei érdekeltségű kereskedelmi társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a szervezési és 

működési szabályzatainak a jóváhagyása. 

Megjegyezzük, hogy az intézmény vezetősége által javasolt módosítások nem befolyásolják a 

fizetésekkel való kiadásokat. 

Tekintettel, a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia szervezeti ábrájának, tisztségjegyzékének és 

Szervezési és működési szabályzatának az elfogadására vonatkozó 188/____2018. sz. indokolásra, 

úgy becsüljük, hogy teljesítve vannak a törvényes feltételek, a határozattervezetnek a jóváhagyásra 

való felterjesztéséhez. 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ 

ELENA POPA  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Elena Popa szolgálatvezető /2 péld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 2189/02.02.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

JELENTÉS 

A Marosvásárhely-i Állami Filharmónia szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a 

Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 188/9.02.2018. sz. Indokolásával 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálatnak a szakjelentését,  

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 215/2001. sz. helyi közigazgatási 

törvény 91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű előírásai szerint, a megyei tanácsnak a feladatkörébe 

tartózik, az alárendelt intézményeknek a szervezeti ábrájának, tisztségjegyzékének és szervezési és 

működési szabályzatának a jóváhagyása.  

Hasonlóan, az utólag módosított és kiegészített, az előadás vagy koncert szervező intézményekre és 

társulatokra, valamint a rendezvény szervező tevékenység lebonyolítására vonatkozó 21/2007. sz. 

Kormányrendelet hogy a 21/2007. sz. Kormányrendelet 4. cikkely (2) bekezdés előírásai szerint, az 

előadásokat és koncerteket szervező intézmények kidolgozzák a saját szervezési és működési 

szabályzatot, amelyet a törvény szerint, az a hatóság hagy jóvá, amelynek alá van rendelve. 

Az fent bemutatottak szempontjából, viszonyítva a tényhez is, hogy az elvégzett módosítások a 

létező személyzet számba való beilleszkedéssel történik, úgy értékeljük, hogy a Marosvásárhely-i 

Állami Filharmónia szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a Szervezési és Működési 

Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek, az előírásainak a betartásával készítették el. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

Készítette: Szoverfi Gabriella /2pld.  

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető  
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