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2019. október 31.-i 

130. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő egyes közintézményeknek egyes szervezési 

intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 27140/23.10.2019.. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Humánerőforrás Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Marosvásárhely-i ”Ariel” Gyermek és Ifjúsági Színháznak a 24946/01.10.2019. sz., a 

Maros Hivatásos Művészegyüttes 25543/07.10.2019. sz. és a Megyei Érdekű Létesítményeknek a 

Maros Megyei Őrző – Védő Szolgálatának a 25851/09.10.2019. sz. kéréseire, 

Betartva, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre és egyes pénzügyi 

intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 273/2006. sz. Törvény módosításáról szóló 63/2010. 

sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely előírásait, 

A Közigazgatási Törvénykönyv 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) 

bekezdés a) betű, (2) bekezdés c) betű, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely (1) Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő egyes kulturális 

közintézményeknek egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 164/2014. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 és 4 Mellékletei módosulnak és az 1 és 2 mellékletekkel 

lesznek helyettesítve. 

(2) Az (1) bekezdésben előírt, a Marosvásárhely-i ”Ariel” Gyermek és Ifjúsági Színháznak a 

szerkezeti felépítésének a maximális száma módosul 57 állásra. 

II. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális 

közintézményeknek, valamint a HEGYIMENTŐ-BARLANGI MENTŐ megyei közszolgálatnak, 

egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 114/2010. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozatnak az I.4 és II.4 mellékletei módosulnak és a 3 és 4 mellékletekkel lesznek 

helyettesítve. 

III. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Őrző-védő Hivatal, Megyei Érdekeltségű 

Létesítmények Őrző-védő Szolgálattá való átszervezéséről, illetve az új intézmény szervezeti 
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ábrájának és személyzeti felépítésének jóváhagyásáról szóló 113/2010. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat 2 melléklete módosul és az 5 melléklettel lesz helyettesítve. 

IV. cikkely Az 1 – 5 mellékletek, a jelen határozat szerves részét képezik. 

V. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és 

Humánerőforrás Szolgálatának, az ”Ariel” Gyermek és Ifjúsági Színháznak, a Maros Hivatásos 

Művészegyüttesnek és a Megyei Érdekű Létesítményeknek a Maros Megyei Őrző – Védő 

Szolgálatának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

27140/23.10.2019. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő egyes közintézményeknek egyes szervezési 

intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a hatósága alatt működő közintézmények közül három, egyes 

módosításoknak az elvégzését kérte, a saját tisztségjegyzékükben és/vagy szerkezeti felépítésükben, 

illetve a személyzet számának a módosítása, a következőképpen: 

Az ”Ariel” Gyermek és Ifjúsági Színháznak a vezetősége, a 24946/01.10.2019. sz. átirattal, kérte az 

intézménynek a szerkezeti felépítésének a módosításának a jóváhagyását, az állásoknak a számának 

a növelésével, kettő baba kezelő színész állással és egy terem felügyelő állással. 

A 25543/07.10.2019. sz. átirattal a Maros Hivatásos Művészegyüttes vezetősége, kérte két balett 

táncos állásnak az átalakítását, referens és hangszerész állásokká. 

A Megyei Érdekű Létesítményeknek az Őrző – Védő Szolgálata, a 25851/09.10.2019. sz. átirattal, 

kérte 22 biztonsági őr állásnak az átalakítását kezelővé (felvigyázó rendszer és ellenőrző készülék 

diszpécser). 

Megjegyezzük, hogy a személyzet számának a módosítása, a közberuházások terén egyes 

intézkedéseknek és egyes pénzügyi-költségvetési intézkedéseknek a bevezetésére, egyes 

jogszabályoknak a módosítására és kiegészítésére és egyes határidőknek az elnapolására vonatkozó 

114/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 38. cikkely előírásainak a betartásával történik, amely 

szerint „A 2019-2021-es időszakra, a maximális száma az állásoknak, amelyeket közalapokból 

finanszíroznak, a közintézmények és –hatóságok részére, függetlenül a finanszírozási és 

alárendelési módtól, a hitelutalványozók által lesz meghatározva, oly módon, hogy biztosítva legyen 

a törvény feltételei szerint nyújtott fizetés természetű jogoknak a teljes egészében való kifizetése, a 

költségvetéssel jóváhagyott személyzeti kiadások betartásával.” 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet – I. Rész. 

173. cikkely (2) bekezdés c) betű a megyei tanácsnak a feladatköreként határozza meg, a törvény 

szerint, a megyei tanácsnak az elnökének a javaslatára, a megyei tanácsnak a szervezési és 

működési szabályzatának, a megyei tanácsnak a szakapparátusának, valamint a megyei érdekű 

közintézményeknek és a megyei érdekű társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a 

szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és szervezési és működési szabályzatának a 

jóváhagyását. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a 136. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseit, a 

Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 182. cikkely 

(4) bekezdés rendelkezéseire vonatkoztatva, alávetjük jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 
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hatósága alatt működő egyes közintézményeknek egyes szervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 

 


	Hot 130_HU
	Hot 130 ref apr_HU

