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2020. június 25.-i 

109. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanácsnak a képviselőinek, egyes közintézmények Vezetőtanácsába való 

kinevezésére vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 16193/19.06.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás szolgálatnak a 16221/19.06.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

16251/19.06.2020. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Az utólag módosított és kiegészített, 1/2011. sz. Nemzeti oktatási törvény 96. cikkely (2^1) 

bekezdés „b” betű, az előadást és koncertet szervező intézmények és társaságok, valamint a 

művészügynökségi tevékenység lebonyolítására vonatkozó 21/2007. sz. Kormányrendelet 19. 

cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „f” betű, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Kinevezi a Maros Megyei Tanács képviselőit, egyes közintézmények Vezetőtanácsaiba, 

amint következnek: 

 az 1. sz. Inkluzív Oktatási Központba Kadar Katalint; 

 a Marosvásárhely-i Állami Filharmóniához Kadar Katalint; 

 a Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészetoktatási Központba Lefter Erikát; 

2. cikkely A jelen határozatot közlik, az 1. sz. Inkluzív Oktatási Központnak, a Marosvásárhely-i 

Állami Filharmóniának és a Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészetoktatási Központnak 

és a jelen határozat 1. cikkelyében megnevezett személyeknek, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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16193/19.06.2020 sz. 

IX.B.1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Tanácsnak a képviselőinek, egyes közintézmények Vezetőtanácsába való 

kinevezésére vonatkozóan 

 

 

Az 1/2011. sz. Nemzeti tanügyi törvény 96. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint „A jogi 

személyiséggel rendelkező egyetem előtti oktatási egységeket az igazgatói tanácsok, igazgatók és 

aligazgatók vezetik, esetenként.” 

Az utólag módosított és kiegészített, 1/2011. sz. Nemzeti tanügyi törvény 96. cikkely (2^1) 

bekezdés „b” betűjének előírásai szerint a 7 tagból álló speciális állami oktatási egységek igazgatói 

tanácsának a szerkezetében, megtalálható a megyei tanácsnak is egy képviselője. 

Hasonlóan, a kulturális intézmények jellegzetes jogszabályaiban és a Megyei Tanács hatósága alatt 

működő kulturális intézmények Szervezési és működési szabályzataiban, elő van írva egyes 

Adminisztratív tanácsoknak/vezetőtanácsoknak a működtetése. 

A Maros Megyei Tanács, kinevezte a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a köztisztviselői 

közül, a saját képviselőit, azoknak az intézményeknek az Adminisztratív 

tanácsaiban/vezetőtanácsaiban. 

Mivel, ezeknek az Adminisztratív tanácsoknak/vezetőtanácsoknak a keretébe kinevezett 

köztisztviselőknek a munkaviszonya megszűnt, szükség van a helyettesítésükre, illetve új 

képviselőknek a kinevezésére, aminek értelmében mellékelünk egy kinevezési javaslatot. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 136. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezéseit, a 182. cikkely (4) bekezdéshez viszonyítva, javasoljuk jóváhagyásra A Maros 

Megyei Tanácsnak a képviselőinek, egyes közintézmények Vezetőtanácsába való kinevezésére 

vonatkozó határozattervezetet. 

 

 
 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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