
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 
65. számú HATÁROZAT 

2016. április 21-i 
A 2016/23 sz. Maros Megyei Tanács 1 és 2 mellékleteinek kiegészitését 

illetően,mely a Maros Megyei Tanács megyi közérdekű kulturális-társadalmi 
tevékenységek szervezésében, fejlesztésében és finanszirozásában való 

részvétel jóváhagyását célozza 
 

Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a Miniszteri Kabinet 2016.04.18/7.884 sz. tényfeltáró indoklását, 
valamint a szakbizottságok meghagyását,  
 
Figyelembe véve a Maros Megyei Tanács 2015/45 sz. Határozatának 5. Cikk (2) 
bekezdését, mely a Maros Megyei Tanács megyi közérdekű kulturális-
társadalmi tevékenységek szervezésében, fejlesztésében és finanszirozásában 
való részvétel jóváhagyását célozza,  
 
A helyi ökormányzatról szóló 2001/215 sz. Törvény 91. Cikk (1) bekezdés „d” 
és  „e” betűk, együttesen  az (5) bekezdés  „a” betűjének 4 . pont  és a  91. 
Cikk (6) bekezdés „a” betűjének, valamint a 97. Cikk (1) bekezés 
rendelkezései szerint, mely újból közzétett, az utólagos módositásokkal és 
kiegéstitésekkel,  

határozza: 
 

I. Cikk. A Maros Megyei Tanács megyi közérdekű kulturális-társadalmi 
tevékenységek szervezésében, fejlesztésében és finanszirozásában való 
részvétel jóváhagyását célozó Maros Megyei Tanács 2016/23 sz. Határozat 1 és 
2 számú mellékletei az alábbiak szerint lesznek kiegészitve: 
 
1. Az 1. Mellékelt 26.8 pontját „A Maros Megyei Tanács intézmények és 
szervezetek partnersége által megvalósitott tevékenységek ” a 29,30,31,32 
pontok követik, melynek tartalma a jelen határozat szerves részét képező 1. 
Melléklet A keretmetszetében található.  
 
2. Az 1. Melléklet B keretmetszetében lévő  4. Pontot „A Maros Megyei Tanács 
saját tevékenységei” követően egy új, az 5. Számú pont lesz bevezetve, 
melynek tartalma a jelen határozat szerves részét képező 1. Melléklet B 
keretmetszetében található.  
 
3. A 2. Melléklet A keretmetszetében „A Maros Megyei Tanács intézmények és 
szervezetek partnersége által megvalósitott tevékenységek ”  található 28.6 
pontot követően a 29,30,31,32 pontok lesznek bevezetve, melynek tartalma a 
jelen határozat szerves részét képező 2. Melléklet A keretmetszetében 
található. 



 

 

4. A 2. Melléklet B keretmetszetébe „A Maros Megyei Tanács saját 
tevékenységei” foglalt 4. Pontot követően egy új, az 5. Számú pont lessz 
bevezetve, melynek tartalma a jelen határozat szerves részét képező 2. 
Melléklet B keretmetszetében található. 
 
II. Cikk. A jelen határozat a Maros Megyei Tanács Gazdasági Osztályával lesz 
közzé téve, mely felel annak kivitelezéséért.  
 
ELNÖK                                                                                           Ellenjegyzi  
Ciprian Dobre                                                                                      TITKÁR 
                                                                                                    Paul Cosma  
 
  
 
 



 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖKI KABINET 

 
INDOKLÁS 

A 2016/23 sz. Maros Megyei Tanács 1 és 2 mellékleteinek kiegészitését 
illetően,mely a Maros Megyei Tanács megyi közérdekű kulturális-társadalmi 

tevékenységek szervezésében, fejlesztésében és finanszirozásában való 
részvétel jóváhagyását célozza 

 
2016 május 12-15 között, Marosvásárhelyen sor kerül a Történelmi Járművek 
Diszszemléjének második kiadására. A rendezvény célja, hogy elősegitse a 
kulturát a történelmi járművek vonatkozásában, hogy tájékoztatást nyújtson a 
fiatal generációknak az autó iparág- specifikus szakmáival kapcsolatosan és 
hogy előmozditsa Marosvásárhely városát  és Maros megyét, mint kulturális és 
turisztikai érdeklődési pontok.  
 
2016 május 27 és 29 időszak között, a Șură din Călugăreni Szinház művészeti 
rezidencia térré alakul, mely Romániai szinház csoportokat, valamint a 
Magyarországról érkező Budapesti Nemzeti Magyar Szinházat látja vendégül. 
Az esemény fénypontja a  Șură Szinház Napok XIV –ik kiadása.  
 
2016 július 18-20 között Mezőrücs községében – mely Vasile Conţiu 
népzenekuatató születési helye, a Vasile Conţiu fiatal folklór előadóművészek   
országos verseny-Fesztiváljára kerül sor. A fesztivál az V-ik kiadásnál tart és 
nemzeti jellegű esemény.  
 
2016 szeptember 9-10 időszakában, Marosvásárhelyen a DIABFORUM 2016  
eseményre kerül sor, melyet a Marosvásárhelyi Gyermek és Ifjúsági Diabetikus 
Egyesület (az egyesület román nyelvű röviditése ASCOTID) rendez és amely a 
cukorbetegségben szenvedő páciensek és azok előzményeket elő 
családtagjainak fog szólni. A projekt - felelősségvállalás és egészségügyi 
oktatás – általi célja a cukorbetegségben szenvedő személyek hosszútávú 
életminőségének javitása.  
 
2016 május 22-én a Maros Megyei Tanács egy olyan esemény megrendezését 

vette szándékul, mely a Marosvásárhelyi Közigazgatási Palota épitészeti 

világitását célzozza.  Az esemény, melyet mint hang és világitás előadás 

gondoltak ki és melyet a Marosvásárhelyi Állami Filharmonuka és a Kolozsvári 

Nemzet Opera művészeinek beavatkozása tesz értékessé, a város 2016-os évad  

szimbólum-előadásainak egyike lesz.   

A Maros Megyei Tanács 2016 február 25-i 23. Sz. Határozat 5. Cikk, (2) 
bekezdés előirásainak megfelelően, mely a megyei közigazgatási hatóság 
megyi közérdekű kulturális-társadalmi tevékenységek szervezésében, 
fejlesztésében és finanszirozásában való részvétel jóváhagyását célozza, a 



 

 

2016-os költségvetési év végéig, a határozat 1 és 2 számú mellékleteit ki lehet 
egésziteni egyéb megyei közérdekű fellépésekek vagy programokkal.  
 
Ezen indokok tekintetében, valamint figyelembe véve, hogy a fentiekben 
bemutatott események, azok célkitűzései és céljai által, megyei közérdekűek, 
előterjesztjük jóváhagyás céljából, a mellékelt határozattervezetnek 
megfelelően, a 2016 február 25-i, 23 sz. Maros Megyei Tanács Határozatának 1 
és 2 mellékleteinek kiegészitését, mely a Maros Megyei Tanács megyi 
közérdekű kulturális-társadalmi tevékenységek szervezésében, fejlesztésében 
és finanszirozásában való részvétel jóváhagyását célozza.  
 
A fentiek távlatában, jóváhagyás céljából előterjesztjük a Maros Megyei 
Tanács 2016 február 25-i, 23. Sz. Határozat 1 és 2 sz. Mellékeleteinek 
módositását, mely a Maros Megyei Tanács megyi közérdekű kulturális-
társadalmi tevékenységek szervezésében, fejlesztésében és finanszirozásában 
való részvétel jóváhagyását célozza.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELNÖK 
Ciprian Dobre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összeállitotta:  Zereş Sergiu Bogdan- Tanácsos 
Ellenőrizte: Mara Togănel - Kabinet Vezető  

 
 
 



 

 

  

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

A Maros Megyei Tanács 2016 április 21-i /....... sz. Határozat 1. Melléklete  

MAROS MEGYEI TANÁCS 

A 2016-os év Maros Megyei Tanács által szervezett, fejlesztett 
és finanszirozott  megyei közérdekü kulturális – társadalmi 
tevékenységek – kiegészités 

A. A MAROS MEGYEI TANÁCS INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK 
PARTNERSÉGE ÁLTAL MEGVALÓSITOTT TEVÉKENYSÉGEI  
 

Ezen keresztmetszetbe foglalt tevékenységek a törvény által biztositott, helyi 
közigazgatási hatóságok román vagy külföldi jogi személyivel, beleértve a civil 
társadalom partnereivel  való közreműködésének  lehetőségén alapulnak, a 
közös megyei közérdekű intézkedések finanszirozásának és megvalósitásának 
értelmében.  
 

29. 2016 május 12-15 között, Marosvásárhelyen sor kerül a Történelmi 
Járművek Diszszemléjének második kiadására, melyet a Classic Car Club 
Mureş, Retromobil Club România, Auto Club Tîrgu mureş és a Marosvásárhelyi 
Kulturális Tudomány Egyetem szervez. A rendezvény célja, hogy elősegitse a 
kulturát a történelmi járművek vonatkozásában, hogy tájékoztatást nyújtson a 
fiatal generációknak az autó iparág- specifikus szakmáival kapcsolatosan és 
hogy előmozditsa Marosvásárhely városát  és Maros megyét, mint kulturális és 
turisztikai érdeklődési pontok. A rendezvény keretén belül a Történelmi 
Járművek Rendszeres Nemzeti Rally Bajnoksága, valamint a veterán autók 
elegancia versenye  lesznek megszervezve.  
 
30. 2016 május 27 és 29 időszak között, a Șură din Călugăreni Szinház 
művészeti rezidencia térré alakul, mely Romániai szinház csoportokat, 
valamint a Magyarországról érkező Budapesti Nemzeti Magyar Szinházat látja 
vendégül. Az esemény fénypontja a  Șură Szinház Napok XIV –ik kiadása, 
melyet 2016 június 24 és 26 között mutatnak be a közönségnek. Ugyanakkór, 
ugyanezen oltaom alatt kap helyet A Magyar film fehér éjszakája, valamint  a 
Mikházi Román Fesztivál negyedik kiadása.  
 
31. 2016 július 18-20 között Mezőrücs községében – mely Vasile Conţiu 
népzenekuatató születési helye, a Vasile Conţiu fiatal folklór előadóművészek   
országos verseny-Fesztiváljára kerül sor. Az esemény célcsoportja a 16 és 26 
év közötti fijatal népzene énekes előadóművészek. A fesztivál az V-ik 
kiadásnál tart és nemzeti jellegű esemény.  
 
32. 2016 szeptember 9-10 időszakában, Marosvásárhelyen a DIABFORUM 2016  
eseményre kerül sor, melyet a Marosvásárhelyi Gyermek és Ifjúsági Diabetikus 
Egyesület (az egyesület román nyelvű röviditése ASCOTID) rendez és amely a 



 

 

cukorbetegségben szenvedő páciensek és azok előzményeket elő 
családtagjainak fog szólni. A projekt - felelősségvállalás és egészségügyi 
oktatás – általi célja a cukorbetegségben szenvedő személyek hosszútávú 
életminőségének javitása.  A rendezvény keretén belül egy emlékkoncert és 
az ASCOTIS TRAIL RACE soprtverseny lesznek megszervezve.  
 

B. A MAROS MEGYEI TANÁCS SAJÁT TEVÉKENYSÉGEI  
 
Ezen tevékenységek a megyei közigazgatási hatóság által kezdeményezettek, 
illetékességük és a törvénynek megfelelően, a kulturát illető megyei 
közérdekek közszolgáltatással való ellátás keret biztositása értelmében.  
 
Ebben az értelemben, a kulturához való hozzáférhetőség módozatok 
sokféleségét figyelembe véve, a Maros Megyei Tanács szándékába vett 
tevékenységek  szervezése és kivitelezése a Maros Megyei Múzeum, a Maros 
Megyei könyvtár, a Matosvásárhelyi Állami Filharmónika, az „Ariel” Gyermek 
és Ifjusági Szinház és a “Mureșul” Szakmai Művészeggyüttes támogatásában 
fognak részesülni.  
 
5. A Közigazgatási Palota különleges összetettségű épitészeti világitásának 

munkálatai értéket adnak a Marosvásárhelyi szimbólum épületek egyikének. A 

homlokzat kivilágitása vagy az egyes elemek úgy viszintes, mint függőleges 

irányú homályba helyezése által, valamint a térbe világitó pontok elhelyezése 

által, a Secession stilus specifikus épitészeti elemeinek kiemelése, a Torony 

által kinált jelzési azonositók, referencia elemek kiemelése volt a cél. 2016 

május 22-én a Maros Megyei Tanács egy olyan esemény megrendezését vette 

szándékul, mely a Marosvásárhelyi Közigazgatási Palota épitészeti világitását 

célzozza.  Az esemény, melyet mint hang és világitás előadás gondoltak ki és 

melyet a Marosvásárhelyi Állami Filharmonuka és a Kolozsvári Nemzet Opera 

művészeinek beavatkozása tesz értékessé, a város 2016-os évad  szimbólum-

előadásainak egyike lesz.   

 
 



Folyó 
Sz. 

TEVÉKENYSÉG Szervező/Hivószám Időszak
Finanszirozás 

2016
-Lei-

29 A Történelmi Autók Diszszemléje SC West Eight SRL 2016.03.22/5135 Sz. május 12-15 40.000

30  Șură Szinház Napok
 Mikházi Șură Szinház Egyesülete
Nr.4921/18.03.2016

május 29- augusztus 27 15.000

31
 "Vasile Conțiu" fiatal folklór előadóművészek 
Országos Verseny Fesztiválja

Kutatási, Oktatási és Fejlesztési Szövetség
2016.03.25/5284 Sz. 

 július 18-20 15.000

32 DIABFORUM  
A MAROSVÁSÁRHELYI Gyermek és Ifjusági 
Diabetikus Egyesület
2016.03.02/3858 Sz. 

szeptember 9-10
Kultur Palota, nagy 

csarnok, 
szeptember 9

5
A Kutur Palota épitészeti világitás 

felavatásos eseménye 
Maros Megyei Tanács  május 22 58.000

A Maros Megyei Tanács 2016 április 21-i /....... sz. Határozat 2. Melléklete                               2016-os megyei 
közérdekű kulturális - társadalmi tevékenységek költségvetése

A. A MAROS MEGYEI TANÁCS INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK PARTNERSÉGE ÁLTAL 

B. A MAROS MEGYEI TANÁCS SAJÁT TEVÉKENYSÉGEI 
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