
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
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A Maros Megyei Tanács 2011/68 sz. Határozatának modositását illetően, a 
Marosvásárhelyi Kultúrpalota igazgatását tekintve 

 
Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a Maros Megyei Tanács Gazdasági Osztályának tényfeltáró indoklását, 
valamint a szakbizottságok meghagyását,  
 
A helyi kötigazgatást megillető 2001/215 sz. Törvény 91. Cikk (1) bekezdés 
„a” , „c” és „d” betűs, illetve a (4) bekezdés „a” betűs   rendelkezéseinek 
értelmében, újból közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 
 
A helyi közigazgatást megillető 2001/215 sz. Törvény 97. Cikk (1) 
bekezdésének megfelelően, , újból közzétett, az utólagos módositásokkal és 
kiegészitésekkel, 
 

 
határozza: 

 
I. Cikk. A Maros Megyei Tanács, Marosvásárhelyi Kultúrpalota igazgatását 
megillető  2011/68 sz. Határozata a következők szerint módosul: 
1. A 4. Cikk (2) bekezdése módosul és tartalma a következő lessz: 
„(2) A Maros Megyei Tanács igazgatása alat lévő kulturális intézmények 
költségmentesen igénybe vehetik az előadási csarnokok használatát, a Maros 
Megyei Múzeum által évente és minden év elején közzétett programnak 
megfelelően. Ugyanezen feltételek mellett évente négy alaklommal a politikai 
pártok, a Prefektus Intézménye vagy Marosvásárhely Helyi Tanácsa is igénybe 
veheti az előadási csarnokok használatát”  

II. Cikk. A jelen határozat kivitelezéséért a Maros Megyei Múzeum és a maros 
Megyei Tanács Gazdasági Osztálya felel.  

 

 
ELNÖK                                                                                                      Ellenjegyzi  
Ciprian Dobre                                                                                                 TITKÁR 
                                                                                                               Paul Cosma  
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INDOKLÁS 
A Maros Megyei Tanács 2011/68 sz. Határozatának modositását illetően, a 

Marosvásárhelyi Kultúrpalota igazgatását tekintve 
 

A Marosvásárhelyi Kulúrpalota a megyei közkincs része és a Maros Megyei 
Múzeum igazgatásában van, mely a Maros Megyei Tanács alárendelt  kulturális 
intézménye.   
 
A Maros Megyei Tanács 2011/68 sz. Határozata által, a Marosvásárhelyi 
Kultúrpalota igazgatását illetően, szabályozva volt a szóban forgó ingatlan 
igazgatásának és ügyintézésének módozata, meghatározván ugyanakkór az 
előadási csarnokok használatának módozatát is, ahogy az a Határozat 4. 
Cikkjében előirott.  
A Marosvásárhelyi Kultúrpalota előadási csarnokaiban elsősorban a megyei 
közigazgatásnak alárendelt intézmények kulturális eseményei zajlanak,  de 
ugyanakór egyéb szervezetek, alapitványok vagy egyesületek külömböző 
kulturális tevékenységei is.  
 
Ugyanakkór az előadási csarnokok igényelve voltak a politikai pártok, a 
Prefektus Intézményének vagy Marosvásárhely Helyi Tanácsának  külömböző 
tevékenységeinek alkalmával is, a Kultúrpalota igazgatását megillető  Maros 
Megyei Tanács 2011/68 sz. Határozat 4.cikk (2) bekezdésének feltételei 
alapján, mely előirja, hogy „A Maros Megyei Tanács igazgatása alatt lévő 
kulturális intézmények költségmentesen igénybe vehetik az előadási 
csarnokok használatát, a Maros Megyei Múzeum által évente és minden év 
elején közzétett programnak megfelelően. Ugyanezen feltételek mellett 
évente egy alkalommal a politikai pártok, a Prefektus Intézménye vagy 
Marosvásárhely Helyi Tanácsa is igénybe veheti az előadási csarnokok 
használatát”.  
 
Rávilágitunk azon tényre, hogy a fentiekben emlitett szervezetek részéről 
beérketett, az előadási csarnokok használatát megillető kérelmek 
következtében - az általuk szervezett események nagy számának 
köszönhetően -  megállapitódott, hogy az előadási csarnokok evénte egyszeri 
költségmentes használata nem elégséges a szervezetek szükségleteinek 
fedezésére.  
 
Ebben az esetben szükségessé válik a Marosvásárhelyi Kultúrpalota igazgatását 
megillető Maros Megyei Tanács 2011/68 sz. Határozat 4. Cikk (2) 
bekezdésének módositásaa következők szerint „A Maros Megyei Tanács 
igazgatása alat lévő kulturális intézmények költségmentesen igénybe vehetik 
az előadási csarnokok használatát, a Maros Megyei Múzeum által évente és 



 

minden év elején közzétett programnak megfelelően. Ugyanezen feltételek 
mellett évente négy alaklommal a politikai pártok, a Prefektus Intézménye 
vagy Marosvásárhely Helyi Tanácsa is igénybe veheti az előadási csarnokok 
használatát” 
A fentiek értelmében, vitafolyamat és jóváhagyás tekintetében alávetjük a 
mellékelt  határozattervezetet.  
 
ALELNÖK                                                                          ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 
Szabó Árpád                                                                                        Alin Mărginean 
 
Összeállitotta: Marcela Moldovan - tanácsos 
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