
 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 
44. számú HATÁROZAT 

2016. március 31-i 
az „Alae” kitüntetés létrehozását illetően 

Maros Megyei Tanács, 

Látván az Elnöki Kabinet 2016.03.24/ 5.438 sz. tényfeltáró indoklását, valamint a 
szakbizottságok meghagyását,  

A a 2001/ 215 sz. helyi közigazgatási Törvényt alátámasztó  91. Cikk  (1) bekezdés  
„e” betűje és a (6) bekezdés „a” betűje, összefüggésben a 97. Cikk (1) bekezdés 
rendelkezéseinek megfelelően, újrakiadott, az utólagos módositásokkal és 
kiegészitésekkel, 

 

 

határozza: 

1. Cikk. (1) Létrehozódik az „Alae” kitüntetés, mely a Maros megyei gazdasági és 
szociális élet előléptetéséhez való rendkivüli hozzájárulásáért, a tudomány, 
művészet, kultúra és sport terén belüli kiemelkedő érdemekéret, valamint Maros 
megye országon belüli és határon túli  fejlesztéséhez és előléptetéséhez való 
jelentős mértékű hozzájárulásáért  nyújtható át.  

2. Cikk. (1) Az „Alae” kitüntetés átadási Szabályzata bele van foglalva a 
mellékletbe, mely a jelen határozat szerves része.  

3. Cikk. Kivétels esetekben, ha a kitüntetettek aktivitása imponálja azok érdemeinek 
közösségi elimerését, a Maros Megyei Tanács Elnöke átanyújthatja az „Alae” 
kitüntetést, a megyei közhatóságok jóváhagyása nélkül, melyet követően az első ülés 
alkalmával értesiti a tanácsot az odaitélésről. Az ily módon átadott kitüntetések 
száma nem haladhatja meg a Maros Megyei tanács állat egy neptári éven belül 
átadott kitüntetések számát.  

4. Cikk. A jelen határozat nyilvánosságra hozódik.  

             ELNÖK                                                                                    Ellenjegyzi  

             Ciprian Dobre                                                                            TITKÁR 

Paul Comsa 

  

 
 



 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 
 
MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖKI KABINET 
 

2016.03.24/ 5.438 Sz. 
VI/D/1 Akta 

INDOKLÁS 
az „Alae” kitüntetés létrehozását illetően 

 
Egy közösség fejlesztése álltalában a kreativitáson, gazdasági és szociális 
innováción alapszik, de mindezek fölött, az adott közösség kimagasló  egyéni 
példáin, melyek imponálják a felismerés és megfelelő értékelés érdemét. 
 
Ezen cél elérésének érdekében a megyei közhatóság úgy váli, hogy szükséges 
és helyénvaló egy kitüntetés létrehozása azon egyéniségek megtisztelése és 
elismerése céljából, melyek aktivitási területükön elért  telyesitményeik vagy  
kimagasló érdemeik álltal tűnnek ki, akár  hozzájárulva  Maros megye jobb 
megismeréséhez és jobb elismeréséhez, akár mint helyi származottak, vagy 
megyénkben végezték tanulmányaikat.  
 
Mint kitöntetési cim javasoljuk az „Alae” cimet, mely a Latin nyelvben a 
„szárnyak” főnév megfelelője. Ezen elnevezés a lelkesedést, a hely és térből 
való felszabadulást, a magasztos kiemelkedettséget, az emberi állapotot 
legyőző lendületet jelképezi.  
 
A kitüntetés azon személyiségeknek lessz átnyújtva, kik kiemelkedő 
hozzájárulást tanusitottak Maros megye gazdasági és szociális életének 
fejlődéséért, a tudomány, művészet, kultúra és sport terén elért kiemelkedő 
érdemekért, Maros megye belfoldi és külföldi kapcsolatainak fejlesztéséhez és 
támogatásához való jelentős mértékű hozzájárulásáért.  
 
Kivételes esetekben, amikór a kiváló személyiségek aktivitása követeli azok 
nyilvános érdemi elismerését, javasoljuk, hogy a kitüntetés átadását a Maros 
Megyei Tanács Elnöke végezhesse, anélkül, hogy  a megyei közhatóság 
jóváhaggya azt, mely értesiteni fogja a tanácsot a dijátadásról  az első rendes 
ülés alkalmával.  
 
A fentiekben bemutatott indoklások értelmében, jóváhagyás tekintetében 
alávetjük  az „Alae” kitüntetési cim  javaslatunkat a Maros megye 
fejlesztésének és támogatásának professzionalizmusáért és kitartásáért és 
annak átadását megillető Szabályzatát, a mellékelt határozattervezet 
projektnek megfelelően.   
 

Megye Tanácsos                                                                      Megye Tanácsos  
Vasile Grigore Boloş                                                               Csép Éva Andrea  

 

Elnök 
Ciprian Dobre 



 

 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

A Maros Megyei Tanács 

2016..... / ..... sz.Határozat Melléklete 

SZABÁLYZAT  

AZ „ALAE” KITÜNTETÉS ÁTADÁSÁT ILLETŐEN 

1. Cikk. Az „ALAE” Kitüntetés (latin nyelven szárnyak) a legfontosabb Maros Megyei 

Tanács álltal nyújtott kitüntetés. Román vagy idegen államporgároknak 

nyújtható át, ezek életének során, morális elismerés vagy jutalomként a Maros 

megyei közösség javára hozott szolgáltatásokért. Az ALAE Kitüntetés a siker 

aratásért mutatott bátorságért, az aktivitási területen belüli inspiráló 

hatalomért és kiválóságért adódik át a személyiségeknek.  

2. Cikk. Maros megyét szolgáló szolgáltatásoknak számitanak: 

a) kiemelkedő hozzájárulások a  Maros megyei gazdasági és szociális élet 

fejlesztéséhez; 

b) a tudomány, művészetek, kultüra és sport területén belüli kiemelkedő 

érdemek; 

c) Maros megye hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlődését tápláló jelentős 

mértékű hozzájárulások; 

d) Az aktivitási területen belüli terület fejlesztéséhez való hozzájárulások; 

e) Helyi/ hazai/ nemzetközi elismerés; 

f) A marosi identitás hazai/ nemzetközi konszolidálása; 

g) Szakértelem és kitartás Maros megye előmozditásának folyamatában.  

 

3. Cikk. A kitüntetés odaitélését a következők végezhetik: 

a) Maros Megyei Tanács Elnöke; 

b) Maros Megyei Tanács Tagjai; 

c) Maros Megyei Tanács szakterületeken belüli bizottságai. 

4. Cikk. A kitüntetés odaitélési és átadási eljárása a következő: 

a) A köteles – amint a 3. Cikkben meghatározott – gondoskodván a jelölt személy 

elfogadhatóságáról, letesz a Maros Megyei Tanács iktatóhivatalába 30 nappal 

a Maros Megyei Tanács kitüntetési átadás szavazatát alávető gyülésének 

dátuma előtt egy dossziét, mely tartalmazni foga eredeti példányban: 

1. az indoklást; 

2. a jelölésre javasolt személy önéletrajzát; 

3. a Laudatio – t felolvasó személy nevét, valamint a Laudatio vázlatát 

b) A Maros Megyei Tanács szakember ellátás köréből a Jogi és Közigazgatási  

Irány ellenőrzi a dosszié tartalmát és összeállitja a határozattervezetet, 

melyet a Tanács szabályszerű eljárási munkája követ; 



 

 

c) Az ALAE kitüntetés átadásának határozata közzé lessz téve az illetékes 

személyel, a jogi rendelkezéseknek megfelelően; 

d) A Tanács ülésén elutasitott eljárások nem vezethetőek be újra ugyanazon 

gyűlés megbizatásának keretén belül; 

e) Az ALAE kitüntetés átadását a Maros Megyei Tanács Elnöke végzi egy ünnepi 

szertartás keretén belül, rendszerint az EURÓPA NAPJA alkalmával  

    május 9-én;  

f) Az ALAE kitüntetés átadás szertartása megszervezhető más alaklmakkal is, 

hogyha a körülmények kedvezőek; 

g) Egy naptári éven belül, a Maros Megyei Tanács maximum öt darab ALAE 

kitüntetést adhat át. 

 

5. Cikk. Nem képezhetik egy bizonyos jelöltségi javaslat tárgyát azon személyek, 

melyek végleges birói végzés álltal bűnügyi tettel jelöltek, hogyha ezek 

rehabilitációja nem lépett közbe.  

 

6. Cikk. Az ALAE kitüntetés a személyiségek sikeraratásáért mutatott bátorságáért, 

az aktivitási területen belüli inspiráló hatalomért és kiválóságéert jár. Ez 

érem, jelvény és részegységből áll.  

 

a) Az érem (1. Melléklet): 

 bronzból öntöt 

 átmérő: 80 mm, vastagság: körülbelül 5.0-0.7 mm; 

 előlap: 

 az intézmény megnevezése – Maros Megyei Tanács; 

 az ALAE kitöntetés logója, a cimerrel együztt (egy szárny); 

 a kitüntetés szlogenje: IN HONOREM EXCELENTIAE. 

 hátlap: 

 az intézmény megnevezése – Maros Megyei Tanács; 

 a Maros Megyei Tanács grafikai eleme – A Közigazgatási 

palota Tornya. 

 

b) A jelvény (2. Melléklet): 

 925 ezüstből öntött és 18 Karátos arannyal bevont; 

 átmérő: 12,692 mm; vastagság: körülbelül 0.1-0.3 mm; 

 az ALAE kitöntetés logója, a cimerrel együztt (egy szárny). 

 

c) A részegység (3. Melléklet): 

 a kitüntetés szerves része vésett ABS (metalex) lemezek álltal 

készitett; 

 a következő elemeket tartalmazza: 

 egy megerősitő idézetet: 

„Omnia mea mecum porto” (Minden, ami az enyém 

magammal hordom). 

Ez álltal érthetővé vállik, hogy az anyagi javakon túl, a 

valódi érték a spirituális érték és mindaz, amit az ember 



 

 

tapasztalatként, ismeretként, bölcsesség és kultúraként 

szerzett. 

 latin nyelven a szöveg: DIPLOMAM ALAE 

 az év, amelyben a kitüntetés átadódik 

 

Nos, Concilium Provinciae  Marisensis, habito in omnium consensu - cum 

virtutisque vim inspirare causa et excellentiae animi causa  - illustrissimi viri / 

illustrissimae dominae (a személy neve) –  

DIPLOMAM  ALAE 

defferiamus. 

Concilium Provinciae Marisensis vos gratulatur! 

Concilium Provinciae Marisensis Praeses 

(Kiállitva  ……………………………. –nak/ nek 

 ALAE kitüntetés a siker aratásért mutatott bátorság, a területen belüli inspiráló 

hatalomért és kiválóságért.  

Maros Megye Tanácsa köszöni önnek! 

A Maros Megyei Tanács Elnöke) 

 A Maros Megyei Tanács Elnökének aláirása; 

 A kitüntetés átadásának helyszine és éve; 

 A Maros Megyei Tanács grafika elem: a Közigazgatéso Palota 

Tornya . 

 

7. Cikk. Az ALAE kintüntetéssel rendelkezők a következő jogokat élvezhatik: 

a) Meghivást kaphatnak a Maros Megyei Tanács üléseire és átvehetik a szót 

azokban az esetekben, ha kiválósági szakterületén belüli problematikák 

megvitatására kerül sor.  

b) Meghivottként részt vesznek a Maros Megyei Tanács álltal rendezett szociális-

kulturális megnyilvánulásokon.  

c) Állandó vendég státusszal rendelkeznek Maros Megyei Tanács és/ vagy a 

tanács alárendelt kulturális intézmények álltal vállalt események és 

fellépések alkalmával. (4. Melléklet) 

8. Cikk. Az ALAE kintüntetést birtoklók erkölcsi kötelessége, hogy előmozditsák Maros 

megye identitását és érdekeit az ország területén belül és külföldön.  

9. Cikk. Az ALAE kitüntetés visszavonása abban az esetben kivitelezhető, ha annak 

kinevezettje rontja a Maros megye vagy Romániáról alkotott képet, vagy más 

jellegű ehez hasonló tettek esetén.  

 

 

 

 



 

 

10. Cikk. A kitüntetés visszavonása a következő eljárás szerint történik: 

a) bárki tehet le  a Maros Megyei Tanács iktatóhivatalába irásos panaszt, mely 

vállalt és ellenőrizhető, melyből következtethető a jelen Szabályzat 9.Cikkje 

álltal előirt körülmények telyesitése; 

b) Az értesités, panasz alávetődik a Tanács törvényes eljárásainak és a kitüntetés 

visszavonása a Maros Megyei Tanács határozata álltal kerül kivitelezésre; 

c) A Maros Megyei Tanács gyülésére meghivást kap azon ALAE kitüntetéssel 

rendelkező személy, mely ellen panaszt tettek le, hogy a panasz tartalmával 

kapcsolatos nézeteit küzzétegye; 

d) a kitüntetés visszavonásának határozata a jogi rendelkezéseknek megfelelően.  

közzétevődik az megilletett személlyel.  

11. Cikk. Az ALAE kitüntetésben részesitett személyek listája az önéletrajz, fénykép, 

a kezdeményezők indoklása és az odaitéléskor felolvasott Laudatio 

kiséretében lesz közzétéve a www.cjmures.ro internetes oldal egyik 

elkülönitett rovatában.  

 

 

 

http://www.cjmures.ro/
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

1. Melléklet  

Az „Alea” kitüntetés  

létrehozását illető Szabályzathoz 

Az érem 

 

Részegység 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

2. Melléklet  

Az „Alea” kitüntetés  

létrehozását illető Szabályzathoz 

Jelvény 

 

Részegység 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

3. Melléklet  

Az „Alea” kitüntetés  

létrehozását illető Szabályzathoz 

A plakett (Latin nyelvű szöveggel) 

 

 

Részegység  
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

4. Melléklet  

Az „Alea” kitüntetés  

létrehozását illető Szabályzathoz 

ELJÁRÁS 

az ALAE kitüntetést birtokló személy kulturális eseményeken való „állandó 

vendég”státuszának felvállalását illetően  

1. A cél  

1.1. A jelen eljárás meghatározza, hogy hogyan tudnak az ALAE Kitüntetést 

birtoklók  részesüli az „állandó vendég” státuszban a kölömböző, Maros Megyei 

Tanács álltal és/vagy más, a tanácsnak alárendelt intézmény álltal rendezett 

kulturális eseményeken. 

2. Az eljárás leirása. Elvek és szabályok 

2.1. Elvek 

a. Az ALAE Kitüntetést birtoklók szert tesznek a hivatalos megkülömböztető jeleken 

és minden más a Kitüntetés átadás Szabályzatának  7. Cikk álltal maga után vont 

jokog mellett az állandó vendég státuszra is a Maros megyében szervezett kulturális 

események alkalmával; 

b. Ezen szertett jog kizárólagosan a Maros Megyei Tanács álltal és/vagy más a 

tanácsnak alárendelt intézmény álltal rendezett kulturális esemény alkalmával 

alkalmazandó; 

c. Egy harmadik fél álltal rendezett kulturális esemény esetén, még akkor is, ha ez 

valamely Maros Megyei Tanácshoz tartozó, vagy más alárendelt intézmény helyiségén 

belül történik, a jog elveszti érvényességét.  

 

2.2. Szabályok 

a. Érdeklődéstől függően, az ALEAE Kitüntetést birtoklók kiválasztják azon 

eseményeket, melyeken részt venni szándákoznak és minimum 7 nappal az eseméy 

dátuma előtt értesiti a szervező intézményt, a szükséges eljárások végrehajtásának, 

illetőleg a hely lefoglalásának, az eseménnyel kapcsolatos részletek közvetitésének, 

az esemény programjának és bármilyen egyéb  addicionális információ 

hozzájutásának tekintetében.  



 

 

b. A meghatározott határidőn belüli résztvétel bejelentésének elmulasztása 

felmentesiti a szervező intézményt mindenféle felelősség alól.  

c. Az ALAE Kitüntetést birtoklók maximum kettő meghivót / helyet vehetnek 

igénybe, bármely kulturális esemény alkalmával, melyen szeretnének részt venni; a 

kisérők kizárólagosan a Kitüntetés joggal rendelkező tulajdonos jelenlétében 

vehetnek részt az eseményeken.  

d. Az „állandó vendég” státusz, az eseményekre való meghivók, a helyjegyes 

foglalások nem átadhatóak. 

e. Az előadásokat szervező intézmények minden ALAE Kitüntetést birtoklónak 

felkinálnak egy évi két személyre szóló ingyenes bérletet; és ebben az esteben, 

bármely  az évad alatt történő eseményen való résztvétel esetén minimum 7 nappal 

az adott esemény előtt jelezni kell az eseményen való résztvételi szándékot.  

3. Felelősségek 

3.1. A Maros Megyei Tanács a következő attribúciókkal rendelkezik: 

a. Értesitse az alárendelt intézményeket a folyamatosan frissitett listák, az ALAE 
Kitüntetést birtoklókról; 
b. Gondoskodjon arról, hogy az alárendelt intázmények betartsák a bemutatott 
rendelkezéseket; 
 

3.2. Az alárendelt kulturális intézmények a követkző attribúciókkal 
rendelkeznek: 
a. Időben közvetitse a havi eseménynaptárt; 
b. Betartsák a jelen rendelkezéseket; 
c. Gondoskodjanak arról, hogy az álltaluk szervezett eseményeken való résztvétel 
ideje alatt az ALAE Kitüntetést birtoklók részesülnek az őket megillető jogokban. 
 

3.3. Az ALAE Kitüntetést birtoklók a következő attribúciókkal rendelkeznek: 
a. Megfelelnek a jelen eljárás feltételeinek és rendelekezéseinek; 
b. A jelen rendelkezések alkalmazása során felmerülő hiányosságok, 
egyensúlyhiányok esetén értesitse a Maros Megyei Tanácsot.  
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