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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. január 25.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási Központnak, a státusjegyzékének a 

módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 957/1.01.2018. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a Szakjelentését, a Jogi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási Központnak a 

39/18.01.2018. sz. kérelmét, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő, egyes kulturális közintézmények, 

egyes szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 45/2016. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatot, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási 

Központnak a státusjegyzékét, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

(2) A jelen határozatnak a jóváhagyásának az időpontjától, minden ellenkező rendelkezésnek 

megszűnik az alkalmazhatósága. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik: a  Maros Megye Tanácsnak a szakapparátusának a 

Humánerőforrás Szolgálatának és a Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási 

Központnak a vezetőségének, amely felel a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

957/19.01.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási Központnak, a státusjegyzékének a 

módosításáról 

 

A Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási Központnak a 957/18.01.2018. sz. 

átirattal, kérvényezett egyes módosításokat az intézménynek a státusjegyzékébe. 

Következésképpen javasoltatik: 

 az elfoglalatlan levő gépjármű vezetői állásnak az átalakítása pénzügyi ügyintézővé 

(közgazdász), azzal a céllal, hogy a megelőző pénzügyi ellenőrzést gyakoroló személynek a 

tevékenységét szétválasszák az ellenőrzésnek alávetett műveleteknek a végzésétől; 

 a takarítói állásnak az átalakítása szakképzett munkás állássá, oly módon, hogy az illető 

alkalmazott karbantartási, javítási, az intézmény székhelyébe való beléptető rendszernek a 

működtetése, stb. feladatokat is tudjon teljesíteni. 

A Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási Központnak a szervezeti felépítését 

és státusjegyzékét a Maros Megyei Tanácsnak, az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak 

hatósága alatt működő közintézményeknek a szervezésére vonatkozó egyes intézkedéseknek a 

megállapítására vonatkozó 123/2013. sz. Határozatával hagytak jóvá, 34 állásra megalapozva. 

Figyelembe véve a fennebbieket, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi 

közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 92. cikkely (2) bekezdés ”c” betű előírásai 

alapján, amely szabályozza a megyei közhatóságnak a hatáskörét, a megyei tanácsnak a szervezési 

és működési szabályzatának, a szakapparátusnak, valamint a megyei közérdekű közintézményeknek 

és közszolgálatoknak és a megyei közérdekű kereskedelmi társaságoknak és önálló ügyvitelű 

vállalatoknak a szervezeti felépítésének, státusjegyzékének, szervezési és működési szabályzatának 

a jóváhagyására vonatkozóan, javasoljuk jóváhagyásra a Maros Megyei Hagyományos Kultúra és 

Művészeti Oktatási Központnak, a státusjegyzékének a módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

  1133/19.01.2018. sz. 

II.22 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási Központnak, a státusjegyzékének a 

módosításáról szóló határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási Központnak a szervezeti felépítését 

és státusjegyzékét a Maros Megyei Tanácsnak, az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak 

hatósága alatt működő közintézményeknek a szervezésére vonatkozó egyes intézkedéseknek a 

megállapítására vonatkozó 123/2013. sz. Határozatával hagytak jóvá, 32 állásra megalapozva. Ezt a 

szerkezetet módosították utólag, a Maros Megyei Tanácsnak, a hatósága alatt működő egyes 

kulturális közintézményeknek a szervezésére vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapítására 

vonatkozó 164/2014. sz. Határozatával, beleértve a személyzet számának a növelését 34 állásra. 

Hasonlóan, a fent említett közigazgatási okirattal jóváhagyott státusjegyzék még volt módosítva, a 

Maros Megyei Tanácsnak, a hatósága alatt működő egyes kulturális közintézményeknek a 

szervezésére vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó 45/2016. sz. Maros 

Megyei Tanácsnak Határozattal. 

A Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási Központnak a vezetősége, a 

957/18.01.2018. sz. átirattal, kérte, a létező személyzetnek a számába való beilleszkedéssel, az 

intézmény státusjegyzékébe való egyes módosítások elvégzését, következésképpen javasoltatik: 

 az elfoglalatlan levő gépjármű vezetői állásnak az átalakítása pénzügyi ügyintézővé 

(közgazdász), amelyet a jogi normák által előírt feltételeknek a betartásának a 

szükségességével, a megelőző pénzügyi ellenőrzést gyakoroló személynek a tevékenységét, 

az ellenőrzésnek alávetett műveleteknek a végzésétől való szétválasztásával indokolták; 

Hasonlóan, figyelembe vették a tényt, hogy, az intézménynek a menedzsere vezetheti Ő 

maga is az intézménynek a gépjárműjét. 

 a takarítói állásnak az átalakítása szakképzett munkás állássá, azzal a szándékkal, hogy 

nagyobb terjedelmű feladatkört fedhessen le, amilyenek: a karbantartás, javítás, az 

intézmény székhelyébe a személyeknek a beléptető rendszerének a működtetése, stb. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény, 92. cikkely (2) bekezdés ”c” pont, a megyei tanács szakapparátusának, a 

megyei érdekeltségű közintézményeknek és –szolgálatoknak a szervezésére és működésére 

vonatkozó kategóriába szabályozza a megyei közhatóságnak a hatáskörét, „ jóváhagyja a megyei 

tanácsnak a szervezési és működési szabályzatát, a szakapparátusnak, valamint a megyei közérdekű 

közintézményeknek és közszolgálatoknak és a megyei közérdekű kereskedelmi társaságoknak és 

önálló ügyvitelű vállalatoknak a szervezeti felépítését, státusjegyzékét, szervezési és működési 

szabályzatát”. 
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Tekintettel, a Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási Központnak, a 

státusjegyzékének a módosításáról szóló 957/19.01.2018. sz. indokolásra és az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. 

Törvény által előírt hatáskörökre, úgy értékeljük, hogy teljesülnek a törvényesség feltételei, a 

jóváhagyásra való előterjesztéséhez, a Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási 

Központnak, a státusjegyzékének a módosításáról szóló határozattervezetnek.  

 

SZOLGÁLATVEZETŐ 

Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 

 

1154/19.01.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási Központnak, a státusjegyzékének a 

módosításáról szóló határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 957/19.01.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálat 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, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 92. cikkely (2) bekezdés ”c” betű előírásai szerint, az alárendelt 

intézményeknek, a szervezési ábráját, státusjegyzékét és a szervezési és működési szabályzatát 

jóváhagyni, a megyei tanácsnak a hatáskörébe tartózik. 

A fent bemutatottak szempontjából, összevetve a ténnyel, hogy az elvégzett módosítások a létező 

személyzet számba való beilleszkedéssel történik, úgy értékeljük, hogy a Maros Megyei 

Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási Központnak, a státusjegyzékének a módosításáról 

szóló 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 /2péld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas –Szolgálat vezető 
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