
 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  
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336-os számú határozat 

 

 

a marosvásárhelyi helyi tanács képviselőjének kinevezésére, a vonatkozó hatáskörökkel, a 

Marosvásárhelyi Gyermekek Palotája igazgatótanácsába – iskolán kívüli tevékenységekre 

szakosodott egyetem előtti oktatási intézmény –,  a 2019–2020-as tanévben 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 Látva a Polgármester kezdeményezte 2019.11.19-i 626/72836 /626-os számú Jóváhagyási 

referátumát, az Iskolaigazgatóság – Adminisztratív költségek költségvetését koordináló, ügykezelő, 

követő és jóváhagyó osztály által, a marosvásárhelyi helyi tanács képviselőjének kinevezésére, a 

vonatkozó hatáskörökkel a Marosvásárhelyi Gyermekek Palotája igazgatótanácsába – iskolán kívüli 

tevékenységekre szakosodott egyetem előtti oktatási intézmény – a 2019 – 2020-as tanévben,  

A helyi Ttnács ülésén megfogalmazott javaslatok figyelembe vételével,  

Figyelembe véve a 2011. évi 1-es számú, Országos Tanügyi Törvény 100-as cikkelye 1-4. 

bek. és a 2015. évi 4624-es számú Rendelet 15. és 16. cikkelye előírásait, az 1-es számú  függelék 

módosítására, az iskolán kívüli tevékenységeket nyújtó egységek szervezési és működési 

Szabályzatát illetően, az 5567/2011-es rendelettel jóváhagyva, 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. 

cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „d” betűje, a (7) bekezdése „a” betűje, a (14) bekezdése,  a 

139. cikkelye (1) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján, 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely. A marosvásárhelyi helyi tanács képviselőjének nevezik ki, a vonatkozó 

hatáskörökkel a Marosvásárhelyi Gyerekek Palotája igazgatótanácsában, amely egy egyetem előtti 

intézmény iskolán kívüli tevékenységekben való szakosodással, a 2019-2020-as iskolai tanévben, 

amint következik: 

Csiki Zsolt - helyi tanácsos 

Tatár Lehel - helyi tanácsos 

 

2. cikkely.  Az iskolán kívüli tevékenységekre szakosodott egyetem előtti oktatási intézmény 

igazgatótanácsának feladatköre az 1-es mellékletben van előírva, amely a jelen határozat szerves 

részét képezi.  

 

3. cikkely. A jelen határozat előírásainak teljesítésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg az Iskolaigazgatóság közigazgatási kiadásainak költségvetését  

koordináló, adminisztráló, követő és jóváhagyó osztályán keresztül, valamint az 1-es cikkelynek 

megfelelően kijelölt személyeket.   

 

4. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a közigazgatási 

bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot közlik a Maros 

Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében.  
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