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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

2017. január 16.-i 

17. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő egyes kulturális közintézmények egyes szervezési 

intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 164/30.10.2014. sz. Határozatának a Maros Megyei 

Tanácsnak, az utólagos módosításokkal, a 2. és 4. mellékleteinek a módosításához,  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Figyelembe véve az „ARIEL” Gyermek és ifjúsági színház 707/2016. sz. kérelmét, amely a szerkezeti 

felépítésének és státusjegyzékének a módosítására vonatkozik, 

Látva a Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő egyes kulturális közintézmények egyes 

szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 164/30.10.2014. sz. Határozatának a Maros 

Megyei Tanácsnak, az utólagos módosításokkal, a 2. és 4. mellékleteinek a módosítására vonatkozó 

1222/19.01.2017. sz. Indokolást, valamint a szakbizottságok véleményezéseit,   

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 

215. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének ”a” betűjének és 97. cikkelyének (1) bekezdésének 

rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

I. cikkely A Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő egyes kulturális közintézmények egyes 

szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 164/30.10.2014. sz. Határozatának a Maros 

Megyei Tanácsnak, az utólagos módosításokkal, a 2. és 4. mellékletei megváltoznak és a jelen 

határozat szerves részét képező 1. és 2. mellékletekkel helyettesítődnek.  

II. cikkely Jelen határozatot közölni fogják a Maros Megyei Tanács Humánerőforrás Szolgálatával és 

az „ARIEL” Gyermek és ifjúsági színház vezetőségével, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

  1222/19.01.2017 sz. 

II.22 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő egyes kulturális közintézmények egyes szervezési 

intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 164/30.10.2014. sz. Határozatának a Maros Megyei 

Tanácsnak, az utólagos módosításokkal, a 2. és 4. mellékleteinek a módosításához,  

 

A Maros Megyei Tanács 164/30.10.2014. sz. Határozatának a 2. mellékletével jóváhagyták az 

„ARIEL” Gyermek és Ifjúsági Színház szerkezeti felépítését, a Maros Megyei Tanács hatósága alatt 

működő kulturális közintézmény. Ugyanakkor, ugyanazzal a közigazgatási okiratnak a 4. 

mellékletével jóváhagyták ennek az intézménynek a státusjegyzékét. 

A fent említett kulturális közintézmény szerkezeti felépítése/státuszjegyzéke még voltak módosítva 

a Maros Megyei Tanács 11/28.01.2016. sz. Határozatával és a Maros Megyei Tanács 

161/27.10.2016. sz. Határozatával. 

Az „ARIEL” Gyermek és Ifjúsági Színház a 707/13.12.2016. sz. átiratában javasolt egyes 

módosításokat az intézmény szerkezeti felépítésében és státusjegyzékében. 

Eszerint, javasolják a Termelés-Műhely Részleg szerkezetébe foglalt szakreferens állás áthelyezését 

az Adminisztratív-Kiszolgáló Részlegre, mivel a szóban forgó állás specifikus tevékenységei 

többségében ennek a részlegnek a keretében lelhetők fel. 

Ennek a módosításnak a következtében, az intézmény szerkezeti felépítése megváltozik a Termelés-

Műhely Részlegben kialakul 8 állás, az Adminisztratív-Kiszolgáló Részlegen pedig 2 állás van 

előirányozva. 

Ugyanakkor, javasoljuk az Adminisztratív-Kiszolgáló Részleg áthelyezését az intézmény 

adminisztratív igazgatójának az alárendeltetésébe, aki irányítja a Színpad Műszaki Részleget és a 

Termelés-Műhely Részleget. Eszerint az Adminisztratív-Kiszolgáló Részleg személyzete végezhet 

specifikus tevékenységet akkor is, amikor előadásokat szerveznek/előadások vannak folyamatban. 

Figyelembe véve a fentieket, javasoljuk jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács hatósága alatt 

működő egyes kulturális közintézmények egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására 

vonatkozó 164/30.10.2014. sz. Határozatának a Maros Megyei Tanácsnak, az utólagos 

módosításokkal, a 2. és 4. mellékleteinek a módosítására vonatkozó határozat tervezetet. 

 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

 

 

Leellenőrizte: Elena Popa szolgáltatás vezető 

Készítette: Radu Teodora tanácsadó/2 péld. 
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