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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2018. március 29.-i 

35. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2018. évi gazdasági-szociális tevékenységek 

programjának jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának az 

5920/23.03.2018. sz. Indokolását, a Jogügyi Igazgatóságnak a Szakjelentését és Jelentését, valamint 

a szakbizottságok véleményezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének b) betűjének, (3) bekezdés d) betűjének, 

valamint a 97. cikkelyének alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács által összehangolt 2018. évi gazdasági-szociális 

tevékenységek programját, a melléklet szerint, amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felelnek, a Maros Megyei Tanácsnak, a saját 

apparátusának a szakigazgatóságai és az alárendelt intézmények. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZŐ 

IGAZGATÓSÁG 

 5920/23.03.2018. sz. 

____ akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2018. évi gazdasági-szociális tevékenységek 

programjának jóváhagyására vonatkozóan 

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény előírásainak értelmében, a közhatóságoknak a feladatuk a megye gazdasági-

szociális fejlődésének a stratégiájának, prognózisának és programjának az elfogadása. Ezek 

fontosak úgy a megye harmonikus gazdasági-szociális fejlődéséhez, mint az Európai Unió által a 

rendelkezésre bocsátott alapok megpályázásához és a hatékony módon való felhasználásukhoz. 

Ennek értelmébe, a 2014-2020-as periódusra, Maros megye fejlesztési tervébe foglalt tevékenységi 

irány szellemében, kidolgozták a Maros Megyei Tanács által összehangolt 2018. évi gazdasági-

szociális tevékenységek programját, amelyet a Maros Megyei Tanács 2018.02.15.-i 15. sz. 

Határozatával jóváhagyott költségvetéséből és külföldi nem visszatérítendő alapokból 

finanszíroznak. A program tevékenységeit bele foglalják a Maros Megyei Prefektusi Hivatal 

szintjén kidolgozott ”Tevékenységek programja a 2018. évre”, a Románia Parlamentjének 1/2018. 

sz. Határozatával elfogadott Kormány Programba foglalt célkitűzések megvalósításáért. 

A 2018. évre, mint minden évben, a Megyei Tanács szakigazgatóságai és a neki alárendelt 

intézmények, javasolnak saját tevékenységi programot, amelyek a következőképpen vannak 

megalkotva: 

1. A Maros Megyei Tanács és az alárendelt intézmények beruházási és javítási programja; 

2. Utak munkálatainak a programja költségvetési alapokból; 

3. A helyi közigazgatás számítógépesítésének programja; 

4. Külföldi együttműködések programja; 

5. Maros megye közköltségvetéséből nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének programja, 

a 2018. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás terén; 

6. A turizmus fejlődése Maros megyében, program; 

7. Az európai alapokra vonatkozó kommunikációs program; 

8. A Maros Megyei Tanács közkommunikációs programja; 

9. A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság programja; 

10. A Megyei tanácsnak alárendelt kulturális intézmények kulturális tevékenységeinek programja. 

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2018. évi gazdasági-szociális tevékenységek programja 

egy pragmatikus program szeretne lenni, amelyet a lebonyolításának az ideje alatt felügyelnek és 

kiértékelnek és egy, a Maros megye gazdasági-szociális fejlődésének érdekében, a 2018. évre, 
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kezdeményezett tevékenységek, leltározását képviseli. Persze, oly mértékben, hogy amennyiben 

szükségesnek ítélik, ki lehet egészíteni új javaslatokkal. 

Figyelembe véve a fent bemutatottakat, javasoljuk jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács által 

összehangolt 2018. évi gazdasági-szociális tevékenységek programjának jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 

 

5921/23.03.2018. sz.  

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2018. évi gazdasági-szociális tevékenységek 

programjának jóváhagyására vonatkozóan 

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. Helyi közigazgatási 

törvény előírásaival megegyezően, a közhatóságoknak a feladata, jóváhagyni a megye gazdasági-

szociális fejlesztésének a stratégiáit, prognózisát és programját. Ezek fontosak, úgy a megyének a 

harmonikus gazdasági-szociális fejlődésének, mint az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott 

alapoknak a megpályázásához és hatékony módon való felhasználásához. 

Ennek értelmébe, Maros megyének a 2014-2020-as periódusra vonatkozó fejlesztési tervébe foglalt 

tevékenységi irányok szellemében, elkészítették a Maros Megyei Tanács által összehangolt 2018. 

évi gazdasági-szociális tevékenységek programját, amelyet a Maros Megyei Tanácsnak a 

2018.02.15.-i 15. sz. Határozattal jóváhagyott költségvetésből és nem visszatérítendő külföldi 

alapokból finanszíroznak. A program tevékenységeit bele foglalják a Maros Megyei Prefektusi 

Hivatal szintjén kidolgozott ”Tevékenységek terve a 2018. évre”, a Románia Parlamentjének 

1/2018. sz. Határozatával elfogadott 2018-2020-as Kormány Programba foglalt célkitűzések 

megvalósításáért. 

A 2018. évre, mint minden évben, a Megyei Tanács szakigazgatóságai és a neki alárendelt 

intézmények, javasolnak saját tevékenységi programot, amelyek a következőképpen vannak 

megalkotva: 

 

1. A Maros Megyei Tanács és az alárendelt intézmények beruházási és javítási programja 

A program tartalmazza az intézmények folyó tevékenységének jó körülmények között való 

végzéséhez szükséges munkálatokat. Az ebbe a programba foglalt munkálatok a Maros megye 

köztulajdonában levő vagyontárgyakra vonatkoznak. A programnak a finanszírozási forrása első 

sorban a helyi költségvetés, kiegészítőlegesen pedig az alárendelt intézményeknek a saját 

költségvetésük. A kiutalt összeg a 2018. évre 119.516.500 lej a beruházásokra és 7.165.000 lejes 

összeg a javításokra. 

A Regionális Fejlesztési és Pályázatkivitelező Igazgatóság jellegzetes tevékenységet végez, a 2014-

2020-as pénzügyi beosztás periódusához tartozó fejlesztési szükségletekhez szükséges 

finanszírozási forrásoknak az azonosításának érdekébe. 

Az 1 fejezetben a mellékletben megtalálható a nem visszatérítendő finanszírozással rendelkező 

pályázatok, amint következnek: 
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Sor 

szám 
Fejezet Pályázat 

PÁLYÁZAT 

VEZETŐ 

A Maros 

Megyei 

Tanácshoz 

tartozó 

megbecsült 

összkiadások  

2018 

1 51 
ISO 9001-2015: A Maros Megyei Tanács 

tevékenységének a minőségi igazolása  
MMT 617.188 151.000 

2 67 Autópark a motoros sportok részére MMT 55.392.892 4.592.000 

3 67 
A Marosvásárhely-i Természettudomány 

Múzeumnak a felújítása  

MMT 
11.274.559 661.000 

4 67 A Kultúrpalota felújítása MMT 6.515.144 1.261.000 

5 70 

Az ivóvíz és szennyvíz hálózatnak a 

kiegészítés és felújítása Maros megyében, 

tervezetnek a felosztása 

SC COMPANIA 

AQUASERV SA 
1.730.141 708.000 

6 74 
A szilárdhulladékok integrált kezelésének 

a rendszere Maros megyében   

MMT 
201.961.029 1.326.000 

7 84 
A DJ 135 Nyárádmagyarós-Sóvárad 

Felújítása és modernizálása  

MMT 
43.476.742 24.000 

8 84 

A DJ 151B ás DJ 142, Nyárádtő (DN 15) 

– Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 

14A) – Maros megye, modernizálása  

MMT 
140.790.977 877.000 

9 84 
A DJ 106 Szászágota – Segesvár 

fejújítása  
SZEBEN MT 52.052.863 4.613.000 

10 68 CTF típusú bentlakási szolgáltatások   
Maros 

MSZGYVF 
8.720.826 2.910.000 

11 68 Bentlakási szolgáltatások  
Maros 

MSZGYVF 611.190 210.000 

12 68 Szakképzett nevelői szolgáltatások  
Maros 

MSZGYVF 530.508 200.000 

13 68 
A független élet elsajátításainak a 

fejlesztési szolgáltatásai  

Maros 

MSZGYVF 468.000 156.000 

14 68 Bentlakási szolgáltatások 
Maros 

MSZGYVF 3.408.336 1.174.000 

15 68 
Gondozási és támogatási bentlakásos 

szolgáltatások  

Maros 

MSZGYVF 497.100 200.000 

    Összesen 528.047.495 19.063.000 

 

2. Út munkálatok programja a költségvetési alapokból 

A program a közutak karbantartásához és javításához tartózó előkészítő szolgáltatásokat 

tartalmazza. A kiutalt összeg a 2018. évre 71.273.000. 

 

3. A helyi közigazgatásnak az informatizálásának a programja 

A Megyei Tanács jelentős összegeket különít el, úgy a megyei tanácsnak, mint az alárendelt 

intézményeknek a szintjén a tevékenységnek az informatizálásának az érdekébe. Az elkülönített 

összeg a 2018. évre 397.000 lej. 

A közigazgatásnak az informatizálásának a megvalósításával a teljesítmény növelését követik, mint: 

 a döntés minőségének a javítása 

 a szolgáltatások teljesítményének és minőségének a növelése 

 az információs folyamatnak az optimalizálása 

 az információ feldolgozásának, az átlagidejének a csökkentése 

 az információ biztonságának a növelése 

 a nem a közönségnek szánt információknak titkossági fokának a növelése 
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 a folyó munkának, a sikerélményének a növelése 

 a személyzet szakképzettségének, a szintjének a növelése 

 

4. A külföldi együttműködésnek a programja; 

A Maros Megyei Tanácsnak a 2018. évi Külföldi Együttműködési Programjának az általános 

célkitűzése, más államokbeli hasonló szervekkel való partnerkapcsolatoknak a fejlesztése, azzal a 

céllal, hogy nőjön és erősödjön a megyei közigazgatásnak a képessége, az európai alapoknak a 

megpályázására és a helyi közszolgáltatásoknak, az infrastruktúra fejlesztésének, a turizmusnak, a 

maradandó regionális fejlesztésnek a területére vonatkozóan. 

A 2018. évi Külföldi Együttműködési Program tartalmaz fejezeteket, amelyek külföldi meghívottak 

és küldöttségek fogadására, valamint a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőinek a részvételére 

vonatkoznak, különböző nemzetközi eseményeken: kölcsönösségen alapuló hivatalos látogatások, 

értekezletek, fórumok, dokumentáló látogatások, az Európai Régiók Gyűlésének a 

szakbizottságainak az ülésein, stb. 

Tovább folytatják és erősítik az együttműködési kapcsolatot a Maros Megyei Tanácsnak a 

hagyományos külföldi partnereivel, azaz: Franciaország – Montigny le Bretonneux Város 

Polgármesteri Hivatala; Olaszország – Lecce tartomány; Kínai N.K. – Shanxi tartomány; 

Magyarország – Győr-Moson-Sopron, Zala, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok 

megyék; Irak Köztársaság – Missan kormányzóság. 

 

5. A kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén, Maros 

megye 2018. évi közköltségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozásoknak az 

odaítélésének a programja 

A kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén, Maros megye 

2018. évi közköltségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozásoknak az odaítélésének a 

programját, a Maros Megyei Tanácsnak a 20/15.02.2018. sz. Határozatával hagyták jóvá. 

 

6. A turizmus fejlesztésének a programja Maros megyében 

A turisztikai szolgáltatásoknak a fejlődése mind fontosabb szereppel bír Maros megye gazdasági és 

kulturális potenciáljának a növelése és értékesítése terén és a KÖZPONTI Régió ajánlatának a 

javításában. A 123/2008. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 20. cikkely által módosított és 

kiegészített, Romániában a turisztikai tevékenység megszervezésére és megvalósítására vonatkozó 

58/21.08.1998. sz. Rendelet szerint, a megyei tanácsoknak a következő feladataik vannak a 

turizmus területén 

 a turisztikai termékeknek a minőségének a növeléséhez való hozzájárulás; 

 turisztikai információs központoknak a megszervezése a turisztikai tevékenységgel 

rendelkező helységekben; 

 a turisztikai tevékenységnek a követése, oly módon, hogy a gazdasági 

tevékenységeket folytató gazdasági egységek hozzáférhessenek a turisztikai 

forrásokhoz, azoknak az értékesítési és védelmi normáinak a betartásával. 
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7. Az európai alapokra vonatkozó kommunikációs program 

Az európai alapokra vonatkozó kommunikációs program fő célkitűzése, Maros megye polgárainak 

részére elérhetőbbé tegye az információáramlást. 

A 2018. évben a tervezett tevékenységek a következőket javasolják: 

 hogy hozzájárjon az ismeretek mennyiségének a növeléséhez, helyi és regionális szinten, az 

Európai Unió politikáira és programjaira vonatkozóan, információk, publikációk és más 

anyagoknak a terjesztésével, 

 hogy bátorítsa a helyi szereplők részvételét a közösségi programokban, egyes anyagoknak, 

informálásoknak, finanszírozási kéréseknek, a beadásának a kezdetével kapcsolatos 

értesítések közlésével, partnereknek a keresésével, stb.  

 

8. A Maros Megyei Tanácsnak a közönségszolgálati programja 

A Megyei Tanács, megyei szinten létrehozott a helyi közigazgatásnak a hatósági minőségébe, a 

tevékenységével befolyásol és széles körű személyeket érdekel. A célcsoport korrekt és objektív 

informálásának az érdekébe, a megvalósításokat operatívan kell terjeszteni a különböző 

kommunikációs eszközökben, úgy az írott sajtóban, mint az interneten és audiovizuálisan.  

A célcsoport a következőkből áll: 

 Maros Megye városi és falusi környezetből származó lakósok 

 közhatóságok és –intézmények, amelyekkel a Maros Megyei Tanács együttműködik 

 megyei tanácsosok, köztisztviselők Maros megyéből 

 a civil szervezetek Maros megyéből 

 az üzleti környezet Maros megyéből 

 országos, regionális és nemzetközi társuló szervek, amelyeknek tagja a Megyei Tanács 

 a Maros megyei sajtó. 

A Maros Megyei Tanácsnak a tevékenységére vonatkozó, valamint a megyei tanácsnak a soros 

vagy a rendkívüli üléseinek a beharangozó rendelkezéseinek, a megyei tanács által elfogadott 

általános érdekű határozatoknak, a finanszírozási programokra, az európai és országos alapokból 

finanszírozott pályázatokra vonatkozó közértesítő hirdetményeinek és cikkeinek, a megyei 

tanácsnak a stratégiáinak és a Maros Megyei Tanácsnak a tevékenységének az áttekinthetőségének 

a biztosítására vonatkozó más közérdekű cikkeknek a közléséhez szükséges helyeknek a 

beszerzéséhez tartozó érték 638.725 lej lesz, HÉA-val együtt. 

 

9. A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság programja 

A kiutalt összeg a 2018. évre, 220.842.000 lej. 

A Gyermekjogvédelmi Igazgatóság által lebonyolított tevékenységekre 52.859.475 lejes összeg, a 

Szociális Támogatási és Felnőtt Védelmi Igazgatóság által végzett tevékenységekre pedig 

167.982.525 lejes összeget irányoztak elő. 
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10. A megyei tanácsnak alárendelt kulturális intézmények kulturális tevékenységeinek a 

programja 

Ez tartalmazza, ennek az évnek a folyamán lebonyolításra javasolt tevékenységeket, az alárendelt 

kulturális intézmények által, amint következnek: 

 VATRA FOLYÓIRAT SZERKESZTŐSÉGE 

 LÁTÓ FOLYÓIRAT SZERKESZTŐSÉGE 

 HAGYOMÁNYOS KULTÚRA ÉS MŰVÉSZETI OKTATÁS MEGYEI KÖZPONTJA 

 MAROSVÁSÁRHELY-I ”ARIEL” GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ 

 MAROS MŰVÉSZEGYÜTTES 

 MAROS ÁLLAMI FILHARMÓNIA 

 MAROS MEGYEI MÚZEUM 

 MEGYEI KÖNYVTÁR 

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2018. évi gazdasági-szociális tevékenységek programja, 

egy pragmatikus program szeretne lenni, amelyet a lebonyolításának az ideje alatt felügyelnek és 

kiértékelnek és egy, a Maros megye gazdasági-szociális fejlődésének érdekében, a 2018. évre, 

kezdeményezett tevékenységek, leltározását képviseli. Persze, oly mértékben, hogy amennyiben 

szükségesnek ítélik, ki lehet egészíteni új javaslatokkal. 

Figyelembe véve a fent bemutatottakat, alávetjük jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács által 

összehangolt 2018. évi gazdasági-szociális tevékenységek programjának jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

IGAZGATÓ 

Valer Băţaga

  

 

 

 

 

 

Készítette: Stan Sorin 

Maior Loredana 

Ellenőrizte: Suciu Călin Szolgálatvezető 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 5928/23.03.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2018. évi gazdasági-szociális tevékenységek 

programjának jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 5920/23.03.2018. sz. Indokolásával 

kezdeményezett határozattervezetet és a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési 

Igazgatóságnak a  szakjelentését,  

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. Helyi közigazgatási 

törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”b” betű és (3) bekezdés ”d” betű előírásainak értelmébe, a megye 

gazdasági-szociális fejlődésére vonatkozó feladatainak a gyakorlásában, a megyei tanács 

stratégiákat, prognózisokat és programokat fogad el, a megyegazdasági-szociális fejlődésének az 

érdekébe. 

A 107/2014. sz. Határozattal, a Maros Megyei Tanács elfogadta Maros Megye Fejlesztési Tervét a 

2014-2020-as periódusra, amellyel Maros megye fejlesztési prioritásait népszerűsítik. 

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2018. évi gazdasági-szociális tevékenységek 

programját, a megye szociális-gazdasági elemzése után dolgozták ki, a fejlesztési szükségleteknek a 

beazonosítása után dolgozták ki és amely a tematikus célkitűzésekre, a beruházási prioritásokra és 

az európai alapokra és országos és regionális szintű más pragmatikus dokumentumokra vonatkozó 

szabályzatok által előírt kulcs fontosságú tevékenységekre alapozódik, a 2014-2020-as periódus 

Maros Megye Fejlesztési Tervének a betartásával. 

A gazdasági-szociális tevékenységeket a Maros Megyei Tanácsnak a költségvetéséből fogják 

finanszírozni, úgy, ahogy a Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és 

egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 15/2018. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatban a 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 és 11 mellékletben meg van határozva, valamint külföldi nem 

visszatérítendő alapokból. 

Megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a jogszabályoknak, 

a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 80-82. 

cikkelye, a 6. cikkely (3) bekezdésre vonatkoztatva, összevetve a 30. cikkely, előírásainak a 

betartásával készítették el. 

 Az fent bemutatottak szempontjából, úgy értékeljük, hogy a Maros Megyei Tanács által 
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összehangolt 2018. évi gazdasági-szociális tevékenységek programjának jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szoverfi Gabriella /2pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas Szolgálatvezető 
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