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2021. február 25.-i 

24. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a 

jóváhagyására vonatkozó 2020. augusztus 27.-i 131. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

módosításáról és kiegészítéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2979/03.02.2021. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság Szakjelentését és a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, illetve az Ariel Gyermek és Ifjúsági Színház 642/7.12.2020., 701/23.12.2020., 

02/04.01.2021. és 14/12.01.2021. sz. átiratait, 

Figyelembe véve: 

- az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. 

Törvény 67. cikkely (1) bekezdés „b” betű és a 68. cikkely (2) bekezdését; 

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

és társulatokra, valamint a művészi rendezvényszervezői irodák tevékenységének a 

lebonyolítására vonatkozó 21/2007. sz. Kormányrendelet 20. cikkelyét. 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés „d” 

és a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a közigazgatásban a döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által 

szabályozott eljárásoknak a betartásával, 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeinek és 

díjainak a jóváhagyására vonatkozó 2020. augusztus 27.-i 131. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

melléklete a következőképpen módosul: 

- III. pont „Ariel Gyermek és Ifjúsági Színház”, módosul és kiegészül, a tartalma pedig a jelen 

határozat szerves részét alkotó mellékletnek lesz a tartalma. 

II. cikkely (1) A jelen határozat végrehajtásáért felelnek a Gazdasági Igazgatóság és az Ariel 

Gyermek és Ifjúsági Színház.  

(2) A jelen Határozatot közzéteszik Maros Megye Hivatalos Közlönyében és közlik Maros Megye 

Prefektusi Hivatalával és az Ariel Gyermek és Ifjúsági Színházzal. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

   

2979/03.02.2021 sz. 

IX B/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a 

jóváhagyására vonatkozó 2020. augusztus 27.-i 131. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattervezethez 

 

A kulturális intézmények finanszírozását saját forrásokból és a megyei költségvetésből származó 

támogatásokból valósítják meg, az utólag módosított és kiegészített, az előadásokat és koncerteket 

szervező intézményekre és társulatokra, valamint a művészi rendezvényszervezői irodák 

tevékenységének a lebonyolítására vonatkozó 21/2007. sz. Kormányrendelet 20. cikkely, az utólag 

módosított és kiegészített, a Múzeumok és közgyűjtemények 311/2003. sz. Törvény 24. cikkely és 

az utólag módosított és kiegészített, a kulturális létesítmények létrehozására, megszervezésére és 

menetére vonatkozó 118/2006. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 16. cikkely rendelkezései szerint. 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 68. 

cikkely (2) bekezdés szerint, a kulturális intézmények saját jövedelmei, szolgáltatásbiztosításból, 

bérletekből, kulturális és sport tevékenységekből, művészi versenyek, kiadványokból, kiadói 

tevékenységekből, tanulmányokból, pályázatokból, saját vagy kötődő tevékenységekből származó 

termékek értékesítéséből és egyebekből állnak. 

A fennebb említett jogi előírások alkalmazásának az érdekébe és tekintettel az alárendelt kulturális 

intézmények javaslataira, a megyei közhatóság jóváhagyta, a 2020. augusztus 27.-i 131. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozattal, ezen intézmények által alkalmazott illetékek és díjak értékeit. 

A Maros Megyei Tanácshoz megküldött 642/7.12.2020., 701/23.12.2020., 02/04.01.2021. és 

14/12.01.2021. sz. átiratokkal, a Marosvásárhely-i Ariel Gyermek és Ifjúsági Színház, kéri egyes 

jóváhagyott jegy- és bérletkategóriák árainak a módosítását, valamint egyes új kategóriáknak a 

beiktatását. Megjegyzik, hogy ez a kérés, a programoknak az alkalmazkodása és az előadásoknak a 

lebonyolítási módja által van befolyásolva, a Covid – 19 járvány jelenlegi helyzetéhez viszonyítva, 

egyes online rendszerben történő munka módok bevezetésével és előadások közvetítésével. 

Ezen körülmények között, javasoljuk jóváhagyásra, a III. pont a Marosvásárhely-i Ariel Gyermek 

és Ifjúsági Színház, módosítását és kiegészítését, amelynek a tartalma a jelen határozat szerves 

részét képező mellékletnek a tartalma lesz. 

  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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