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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. április 15.-i 

56. számú HATÁROZAT 

Az alárendelt intézményeket érintő szervezési intézkedésekre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 9621/09.04.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 9649/09.04.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

9696/09.04.2020. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, az előadásokat és koncerteket bemutató 

intézmények és társulatok, valamint a művészi rendezvény szervezési tevékenységnek a 

lebonyolítására vonatkozó 21/2007. sz. Kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt a Múzeumok és közgyűjtemények 311/2003. sz. Törvény és a kulturális 

létesítmények létrehozására, a tevékenységének a megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó 

118/2006. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásaira, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. 

sz. Törvény 20. cikkely (1) bekezdés „h” betű előírásait, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „a” betű, megerősítve a (2) bekezdés ”c” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezéseinek alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, 111/2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 

jóváhagyott, a Maros Megyei Könyvtár szervezési és működési szabályzata, a következőképpen 

módosul: 

Az V. Fejezet – A könyvtár osztályainak a szervezeti felépítése, feladatköreik és felelősségei, után 

beiktatnak egy új fejezetet, a V
1
. Fejezet – Speciális működési szabályok, a következő tartalommal: 

„V
1
. Fejezet – Speciális működési szabályok 

51
1
. cikkely 

Kivételes esetekbe, mint az alap tevékenységnek az ideiglenes felfüggesztése, megszakítása vagy 

csökkentése, szolgáltatások, amelyeket a Maros Megyei Könyvtárnak a könyvgyűjteményéhez való 

hozzáférés alapján biztosítanak, az igazgató-menedzser azonnali szervezési intézkedéseket hoz, 

amelyek direkt és azonnal alkalmazandók. 

51
2
. cikkely  

(1) A közalapok hatékony felhasználásának a biztosításának az érdekébe, az 51
1
. cikkelyben előírt 

eseménynek a megtörténésének a dátumától, 5 napos határidőn belül, az igazgató-menedzser 

konkrétan intézkedik, az intézménynek a pénzügyi forrásainak a hatékony gazdálkodásának az 

érdekébe, azaz a működési költségeknek a csökkentése, úgy a személyzetiét, mint az anyagi 

alapoknak a karbantartásához szükségesét. 
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(2) Abban az esetben, hogyha az 51
1
. cikkely által előírt kivételes eset több ideig tart vagy ésszerűen 

elvárható, hogy több mint 10 napig tartson, hogyha a törvény nem rendelkezik másképp, az 

intézménynek a pénzügyi forrásainak a hatékony ügykezelésének az érdekébe, az igazgató-

menedzser elrendeli az anyagi alap karbantartási tevékenységében nem részt vevő személyzetnek az 

egyéni munkaszerződésének az egyoldalú felfüggesztését, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, Munkatörvénykönyv 53/2003. sz. Törvény szabályozásainak a feltételei 

szerint. 

51
3
. cikkely 

A jelen speciális szabályoknak az alkalmazását maga után vonó állapotnak a teljes ideje alatt, a 

menedzser köteles arra, hogy: 

a) biztosítsa az alkalmazottaknak a jogainak a betartását, a Maros Megyei Könyvtárnak a 

tevékenységének az ideiglenes felfüggesztésének/megszakításának/csökkentésének az eseteinek a 

sajátos módján, úgy ahogy az érvényes jogi előírásokban vannak szabályozva; 

b) azonnal értesítse a megyei közhatóságot, az 51
1
-51

2
 cikkelyek előírásainak alapján elrendelt 

intézkedésekre vonatkozóan és a megyei közhatóságnak havi jelentéseket mutasson be az elrendelt 

intézkedésekről és az elért eredményekről”. 

II. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak a 22/2018. sz. Határozatával jóváhagyott, a 

Marosvásárhely-i Állami Filharmóniának a szervezési és működési szabályzata a következőképpen 

lesz kiegészítve: 

A VII. Fejezet – Az intézmény működési osztályának a feladatkörei, után beiktatnak egy új 

fejezetet, a VII
1
 Fejezet – Speciális Működési szabályok, a következő tartalommal: 

„VII
1
. Fejezet – Speciális működési szabályok 

29
1
. cikkely 

Kivételes esetekbe, mint az alap tevékenységnek, a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia 

koncertezéseinek, az ideiglenes felfüggesztése, megszakítása vagy csökkentése, a menedzser 

azonnali szervezési intézkedéseket hoz, amelyek direkt és azonnal alkalmazandók. 

29
2
. cikkely  

(1) A közalapok hatékony felhasználásának a biztosításának az érdekébe, a 29
1
. cikkelyben előírt 

eseménynek a megtörténésének a dátumától, 5 napos határidőn belül, a menedzser konkrétan 

intézkedik, az intézménynek a pénzügyi forrásainak a hatékony gazdálkodásának az érdekébe, azaz 

a működési költségeknek a csökkentése, úgy a személyzetiét, mint az anyagi alapoknak a 

karbantartásához szükségesét. 

(2) Abban az esetben, hogyha a 29
1
. cikkely által előírt kivételes eset több ideig tart vagy ésszerűen 

elvárható, hogy több mint 10 napig tartson, hogyha a törvény nem rendelkezik másképp, az 

intézménynek a pénzügyi forrásainak a hatékony ügykezelésének az érdekébe, a menedzser elrendeli 

az anyagi alap karbantartási tevékenységében nem részt vevő személyzetnek az egyéni 

munkaszerződésének az egyoldalú felfüggesztését, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, Munkatörvénykönyv 53/2003. sz. Törvény szabályozásainak a feltételei szerint. 

29
3
. cikkely 

A jelen speciális szabályoknak az alkalmazását maga után vonó állapotnak a teljes ideje alatt, a 

menedzser köteles arra, hogy: 
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a) biztosítsa az alkalmazottaknak a jogainak a betartását, a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia 

tevékenységének az ideiglenes felfüggesztésének/megszakításának/csökkentésének az eseteinek a 

sajátos módján, úgy ahogy az érvényes jogi előírásokban vannak szabályozva; 

b) azonnal értesítse a megyei közhatóságot, a 29
1
-29

2
 cikkelyek előírásainak alapján elrendelt 

intézkedésekre vonatkozóan és a megyei közhatóságnak havi jelentéseket mutasson be az elrendelt 

intézkedésekről és az elért eredményekről”. 

III. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a 22/2007. sz. Határozatával 

jóváhagyott, a „Maros” Hivatásos Művészegyüttes szervezési és működési szabályzata a 

következőképpen lesz kiegészítve: 

A IV. Fejezet – A szervezési felépítés, a vezetőség és a személyzet, után beiktatnak egy új fejezetet, 

a IV
1
 Fejezet – Speciális Működési szabályok, a következő tartalommal: 

„IV
1
. Fejezet – Speciális működési szabályok 

20
1
. cikkely 

Kivételes esetekbe, mint az alap tevékenységnek, a „Maros” Hivatásos Művészegyüttes 

előadásainak a bemutatásának, az ideiglenes felfüggesztése, megszakítása vagy csökkentése, az 

igazgató azonnali szervezési intézkedéseket hoz, amelyek direkt és azonnal alkalmazandók. 

20
2
. cikkely  

(1) A közalapok hatékony felhasználásának a biztosításának az érdekébe, a 20
1
. cikkelyben előírt 

eseménynek a megtörténésének a dátumától, 5 napos határidőn belül, az igazgató konkrétan 

intézkedik, az intézménynek a pénzügyi forrásainak a hatékony gazdálkodásának az érdekébe, azaz 

a működési költségeknek a csökkentése, úgy a személyzetiét, mint az anyagi alapoknak a 

karbantartásához szükségesét. 

(2) Abban az esetben, hogyha a 20
1
. cikkely által előírt kivételes eset több ideig tart vagy ésszerűen 

elvárható, hogy több mint 10 napig tartson, hogyha a törvény nem rendelkezik másképp, az 

intézménynek a pénzügyi forrásainak a hatékony ügykezelésének az érdekébe, az igazgató-

menedzser elrendeli az anyagi alap karbantartási tevékenységében nem részt vevő személyzetnek az 

egyéni munkaszerződésének az egyoldalú felfüggesztését, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, Munkatörvénykönyv 53/2003. sz. Törvény szabályozásainak a feltételei 

szerint. 

20
3
. cikkely 

A jelen speciális szabályoknak az alkalmazását maga után vonó állapotnak a teljes ideje alatt, az 

igazgató köteles arra, hogy: 

a) biztosítsa az alkalmazottaknak a jogainak a betartását, a „Maros” Hivatásos Művészegyüttes 

tevékenységének az ideiglenes felfüggesztésének/megszakításának/csökkentésének az eseteinek a 

sajátos módján, úgy ahogy az érvényes jogi előírásokban vannak szabályozva; 

b) azonnal értesítse a megyei közhatóságot, a 20
1
-20

2
 cikkelyek előírásainak alapján elrendelt 

intézkedésekre vonatkozóan és a megyei közhatóságnak havi jelentéseket mutasson be az elrendelt 

intézkedésekről és az elért eredményekről”. 

IV. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Tanácsnak a 44/2007. sz. 

Határozatával jóváhagyott, a Marosvásárhely-i „Ariel” Gyermek és Ifjúsági Színház szervezési és 

működési szabályzata, a következőképpen lesz kiegészítve: 
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A III. Fejezet – A szervezési felépítés, a vezetőség és a személyzet, után beiktatnak egy új fejezetet, 

a III
1
 Fejezet – Speciális Működési szabályok, a következő tartalommal: 

„III
1
. Fejezet – Speciális működési szabályok 

31
1
. cikkely 

Kivételes esetekbe, mint az alap tevékenységnek, a Marosvásárhely-i „Ariel” Gyermek és Ifjúsági 

Színház előadásainak a bemutatásának, az ideiglenes felfüggesztése, megszakítása vagy 

csökkentése, az igazgató azonnali szervezési intézkedéseket hoz, amelyek direkt és azonnal 

alkalmazandók. 

31
2
. cikkely  

(1) A közalapok hatékony felhasználásának a biztosításának az érdekébe, a 31
1
. cikkelyben előírt 

eseménynek a megtörténésének a dátumától, 5 napos határidőn belül, az igazgató konkrétan 

intézkedik, az intézménynek a pénzügyi forrásainak a hatékony gazdálkodásának az érdekébe, azaz 

a működési költségeknek a csökkentése, úgy a személyzetiét, mint az anyagi alapoknak a 

karbantartásához szükségesét. 

(2) Abban az esetben, hogyha a 31
1
. cikkely által előírt kivételes eset több ideig tart vagy ésszerűen 

elvárható, hogy több mint 10 napig tartson, hogyha a törvény nem rendelkezik másképp, az 

intézménynek a pénzügyi forrásainak a hatékony ügykezelésének az érdekébe, az igazgató-

menedzser elrendeli az anyagi alap karbantartási tevékenységében nem részt vevő személyzetnek az 

egyéni munkaszerződésének az egyoldalú felfüggesztését, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, Munkatörvénykönyv 53/2003. sz. Törvény szabályozásainak a feltételei 

szerint. 

31
3
. cikkely 

A jelen speciális szabályoknak az alkalmazását maga után vonó állapotnak a teljes ideje alatt, az 

igazgató köteles arra, hogy: 

a) biztosítsa az alkalmazottaknak a jogainak a betartását, a Marosvásárhely-i „Ariel” Gyermek és 

Ifjúsági Színház tevékenységének az ideiglenes felfüggesztésének/megszakításának/csökkentésének 

az eseteinek a sajátos módján, úgy ahogy az érvényes jogi előírásokban vannak szabályozva; 

b) azonnal értesítse a megyei közhatóságot, a 31
1
-31

2
 cikkelyek előírásainak alapján elrendelt 

intézkedésekre vonatkozóan és a megyei közhatóságnak havi jelentéseket mutasson be az elrendelt 

intézkedésekről és az elért eredményekről”. 

V. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Tanácsnak a 78/2009. sz. 

Határozatával jóváhagyott, a Maros Megyei Múzeum szervezési és működési szabályzata, a 

következőképpen lesz kiegészítve: 

A XII. Fejezet – Az adminisztratív tevékenység után beiktatnak egy új fejezetet, a XII
1
 Fejezet – 

Speciális Működési szabályok, a következő tartalommal: 

„XII
1
. Fejezet – Speciális működési szabályok 

28
1
. cikkely 

Kivételes esetekbe, mint az alap tevékenységnek, a Maros Megyei Múzeum kiállításainak, az 

ideiglenes felfüggesztése, megszakítása vagy csökkentése, az igazgató azonnali szervezési 

intézkedéseket hoz, amelyek direkt és azonnal alkalmazandók. 
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28
2
. cikkely  

(1) A közalapok hatékony felhasználásának a biztosításának az érdekébe, a 28
1
. cikkelyben előírt 

eseménynek a megtörténésének a dátumától, 5 napos határidőn belül, az igazgató konkrétan 

intézkedik, az intézménynek a pénzügyi forrásainak a hatékony gazdálkodásának az érdekébe, azaz 

a működési költségeknek a csökkentése, úgy a személyzetiét, mint az anyagi alapoknak a 

karbantartásához szükségesét. 

(2) Abban az esetben, hogyha a 28
1
. cikkely által előírt kivételes eset több ideig tart vagy ésszerűen 

elvárható, hogy több mint 10 napig tartson, hogyha a törvény nem rendelkezik másképp, az 

intézménynek a pénzügyi forrásainak a hatékony ügykezelésének az érdekébe, az igazgató-

menedzser elrendeli az anyagi alap karbantartási tevékenységében nem részt vevő személyzetnek az 

egyéni munkaszerződésének az egyoldalú felfüggesztését, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, Munkatörvénykönyv 53/2003. sz. Törvény szabályozásainak a feltételei 

szerint. 

28
3
. cikkely 

A jelen speciális szabályoknak az alkalmazását maga után vonó állapotnak a teljes ideje alatt, az 

igazgató köteles arra, hogy: 

a) biztosítsa az alkalmazottaknak a jogainak a betartását, a Maros Megyei Múzeum 

tevékenységének az ideiglenes felfüggesztésének/megszakításának/csökkentésének az eseteinek a 

sajátos módján, úgy ahogy az érvényes jogi előírásokban vannak szabályozva; 

b) azonnal értesítse a megyei közhatóságot, a 28
1
-28

2
 cikkelyek előírásainak alapján elrendelt 

intézkedésekre vonatkozóan és a megyei közhatóságnak havi jelentéseket mutasson be az elrendelt 

intézkedésekről és az elért eredményekről”. 

VI. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak a 144/2010. sz. Határozatával jóváhagyott, a Maros 

Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási Központ szervezési és működési szabályzata, 

a következőképpen lesz kiegészítve: 

Az V. Fejezet – Jövedelmi és kiadási költségvetés, után beiktatnak egy új fejezetet, az V
1
 Fejezet – 

Speciális Működési szabályok, a következő tartalommal: 

„V
1
. Fejezet – Speciális működési szabályok 

20
1
. cikkely 

Kivételes esetekbe, mint az alap tevékenységnek, a Maros Megyei Hagyományos Kultúra és 

Művészeti Oktatási Központ által végzett művészet oktatásnak és a hagyományos kultúrának a 

népszerűsítésének, az ideiglenes felfüggesztése, megszakítása vagy csökkentése, a menedzser 

azonnali szervezési intézkedéseket hoz, amelyek direkt és azonnal alkalmazandók. 

20
2
. cikkely  

(1) A közalapok hatékony felhasználásának a biztosításának az érdekébe, a 20
1
. cikkelyben előírt 

eseménynek a megtörténésének a dátumától, 5 napos határidőn belül, a menedzser konkrétan 

intézkedik, az intézménynek a pénzügyi forrásainak a hatékony gazdálkodásának az érdekébe, azaz 

a működési költségeknek a csökkentése, úgy a személyzetiét, mint az anyagi alapoknak a 

karbantartásához szükségesét. 

(2) Abban az esetben, hogyha a 20
1
. cikkely által előírt kivételes eset több ideig tart vagy ésszerűen 

elvárható, hogy több mint 10 napig tartson, hogyha a törvény nem rendelkezik másképp, az 
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intézménynek a pénzügyi forrásainak a hatékony ügykezelésének az érdekébe, az igazgató-

menedzser elrendeli az anyagi alap karbantartási tevékenységében nem részt vevő személyzetnek az 

egyéni munkaszerződésének az egyoldalú felfüggesztését, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, Munkatörvénykönyv 53/2003. sz. Törvény szabályozásainak a feltételei 

szerint. 

20
3
. cikkely 

A jelen speciális szabályoknak az alkalmazását maga után vonó állapotnak a teljes ideje alatt, az 

igazgató köteles arra, hogy: 

a) biztosítsa az alkalmazottaknak a jogainak a betartását, a Maros Megyei Hagyományos Kultúra 

és Művészeti Oktatási Központ tevékenységének az ideiglenes 

felfüggesztésének/megszakításának/csökkentésének az eseteinek a sajátos módján, úgy ahogy az 

érvényes jogi előírásokban vannak szabályozva; 

b) azonnal értesítse a megyei közhatóságot, a 20
1
-20

2
 cikkelyek előírásainak alapján elrendelt 

intézkedésekre vonatkozóan és a megyei közhatóságnak havi jelentéseket mutasson be az elrendelt 

intézkedésekről és az elért eredményekről”. 

VII. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanácsnak a Humánerőforrás Szolgálatának, 

valamint a jelen határozat tartalmában megnevezett intézményeknek, a tudomásul vételének és az 

alkalmazásának az érdekébe. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi  

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az alárendelt intézményeket érintő szervezési intézkedésekre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a hatósága alatt három, előadásokat bemutató közintézmény működik, 

amelyeknek a tevékenységük, az utólag módosított és kiegészített, az előadásokat és koncerteket 

bemutató intézmények és társulatok, valamint a művészi rendezvény szervezési tevékenységnek a 

lebonyolítására vonatkozó 21/2007. sz. Kormányrendelet előírásai szerint van megszervezve, 

amelyek a következők: a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia, a „MAROS” Hivatásos 

Művészegyüttes és az „ARIEL” Gyermek és Ifjúsági Színház. Hasonlóan, a Maros Megyei 

Tanácsnak a hatósága alatt működik a Maros Megyei Könyvtár, a Maros Megyei Múzeum és a 

Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészet Oktatási Központ, amely intézményeknek 

sajátos kulturális tevékenységük van, beleértve az általuk nyújtott tevékenységek haszonélvezőivel 

szembeni direkt kapcsolatot is. 

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

Kormányrendelet, 173. cikkely (1) bekezdés a) és d) betű szabályozza, mint a Megyei Tanácsnak a 

hatáskörét 

„a) a megyei tanácsnak a szakapparátusának, a megyei érdekű közintézményeknek és a megyei 

érdekű társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a létrehozására, szervezésére és 

működésére vonatkozó hatáskörök; […] 

d) a megyei érdekű közszolgálatoknak az ügyvezetésére vonatkozó hatáskörök;” 

Ugyanakkor, ugyanannak a cikkelynek (2) bekezdés előírásai szerint „Az (1) bekezdés a) betű által 

előírt hatáskör gyakorlása alkalmával a megyei tanács:[…] 

c) jóváhagyja, a törvény szerint, a megyei tanács elnökének a javaslatára, a megyei tanácsnak a 

szervezési és működési szabályzatát, a megyei tanácsnak a szakapparátusának, valamint a megyei 

érdekű közintézményeknek és a megyei érdekű társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a 

szerkezeti felépítését, tisztségjegyzékét, szervezési és működési szabályzatát”. 

A 173. cikkely (5) bekezdés d) betű által előírt hatáskörök alapján, amelyek szerint a megyei tanács 

biztosítja, a feladatköreinek megfelelően és a törvény szerint, a kultúrára vonatkozó megyei érdekű 

közszolgálatok biztosításához szükséges keretet, a Maros Megyei Tanács jóváhagyta, a fennebb 

említett közintézményeknek a szervezési és működési szabályzatait. 

A SARs-CoV-2 koronavírus elterjedése miatt kialakult epidemiológiai helyzet alakulásának a 

kontextusában, a személyek tömörülését és egyes javak határon keresztüli forgalmát érintő, egyes 

sürgősségi intézkedésekre vonatkozó 2020. március 17.-i 1. sz. Katonai Rendelet 2. cikkely (1) 

bekezdés rendelkezéseivel, „Felfüggesztik az összes kulturális, tudományos, művészi, vallásos, 
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sport, kikapcsolódási vagy szerencsejátékkal kapcsolatos, gyógykezelési és személyápolási 

tevékenységet, amelyeket zárt helyiségekben végeznek.” 

Hasonlóan, az 1-4/2020. sz. Katonai rendeletekkel, bevezettek egy sor tilalmat, amelyek 

megakadályozzák egyes sajátos, az illető kulturális közintézmények által nyújtott, kulturális 

tevékenységeknek a lebonyolítását, implicit következménnyel a sajátos tevékenységeknek a 

felfüggesztésére, megszakítására vagy ideiglenes csökkentésére. 

Ilyen rendellenes helyzet, nem volt megjósolva, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális 

közintézményeknek a szervezési és működési szabályzatainak a kidolgozásakor és jóváhagyásakor, 

mely okból, úgy gondoljuk, hogy helyén való, ezeknek az intézményeknek a szervezési és 

működési szabályzatainak a kiegészítése, az alap tevékenységüknek a felfüggesztésének, 

megszakításának vagy ideiglenes csökkentésének, a kivételes esetének a szabályozásával. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra az alárendelt intézményeket érintő 

szervezési intézkedésekre vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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