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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2018. április 26.-i 

47. számú HATÁROZAT 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 

23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 8713/20.04.2018. sz. Indokolást, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a  Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnak a 23/15.02.2018. sz. Határozatával jóváhagyott, 

megyei közérdekű tevékenységeknek a szervezésére, lebonyolítására és finanszírozására vonatkozó, 

a Maros Megyei Tanácsnál iktatott kérvényeket,  

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés d) és e) betű, összevetve az (5) bekezdés 

a) betű 4. pont és a 91. cikkely (6) bekezdés a) betű előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, 

kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról 

szóló, 23/15.02.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékletei módosulnak és 

kiegészítődnek, amint következik:  

1. Az 1. Melléklet 41. pontba és a 2. Melléklet 41. pontba, az esemény lebonyolításának a periódusa 

2018. május 26-27. 

2. A C. Alfejezet A Nagy Egyesülés és az Első Világháború Centenáriumának alkalmával 

szervezett rendezvények programja 2. Melléklet 8. pontba, az esemény lebonyolításának a 

periódusa 2018. május 1 – december 1. 

3. A C. Alfejezet A Nagy Egyesülés és az Első Világháború Centenáriumának alkalmával 

szervezett rendezvények programja 2. Melléklet 12. pontba, az esemény lebonyolításának az 

időpontja 2018. június 15. 

4. A C. Alfejezet A Nagy Egyesülés és az Első Világháború Centenáriumának alkalmával 

szervezett rendezvények programja 2. Melléklet 19. pontba, az esemény lebonyolításának a 

periódusa 2018. május 18 – 19. 
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5. A C. Alfejezet A Nagy Egyesülés és az Első Világháború Centenáriumának alkalmával 

szervezett rendezvények programja 2. Melléklet 20. pontba, az esemény lebonyolításának a 

periódusa 2018. szeptember 20 – október 20. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik a “Grai Ardelean” Egyesülettel, a “Nicolae Băciuț” 

Egyesülettel, a “Doruri Mureșene” Egyesülettel, a “Regina Maria” Hősök Kultuszának a Nemzeti 

Egyesületével, a ”Filantropia Ortodoxă Alba Iulia-Filiala Mureș Egyesülettel és a Maros Megyei 

Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

8713/20.04.2018. sz.  

VII D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 

23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására 

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak, az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek 

szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a 

jóváhagyásáról szóló,  2018. február 15.-i 23. sz. Határozatával, jóváhagytak egy sor összetett 

projektet, amelyeket olyan szervezetek készítettek, amelyeknek a tevékenységi tárgyuk a kulturális 

projekteknek a fejlesztése is. 

A javasolt projektsorokban, a szervezők által megállapítást nyert, hogy bizonyos esetek 

periódusmódosítást szükségeltetnek, amint következnek: 

- a Mezőzáh-i Palacsinta Fesztivált, 2018. május 26-27 között javasolják megszervezni; 

- ”Romulus Guga” Irodalmi fesztivált, amelyet a Nagy Egyesülésnek és az Első Világháborúnak a 

Százéves évfordulójának dedikálnak, 2018. május 1 – december 1 között javasolnak megszervezni; 

- az ”Ia românească în contextul Marii Uniri” Eseménynek, 2018. június 15.-i dátumon javasolják 

megszervezni; 

- a ”Centenarul Marii Uniri. Datini și Obiceiuri Pascale” Fesztiválnak, 2018. május 18-19-i 

periódusra javasolják megszervezni; 

- a ”Cinstire și recunoștință eroilor mureșeni” Projektnek, 2018. szeptember 20 – október 30 

periódusát javasolják a megszervezésre. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  8714/20.04.2018 sz. 

VII D/5 akta  

 

SZAKJELENTÉS 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 

23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására 

vonatkozóan   

 

A Maros Megyei Tanács kezdeményez és kivitelez megyei közérdekű programokat, amelyeknek az 

általános célkitűzésük, egy stratégiai szegmens körvonalazódása, a szociális fejlődés és a kulturális 

örökségnek és turizmusnak az értékesítésére vonatkozóan. Ennek értelmébe, jóváhagytak egy sor 

összetett projektet, amelyeket olyan szervezetek dolgoztak ki, amelyeknek, a tevékenységeiknek a 

tárgyához tartózik a kulturális fejlesztés is. A javasolt projekt sorozatokban, a szervezők 

megállapították, hogy egyes esetekbe szükség van időpont változtatásokra ahhoz, hogy azokat 

megfelelően legyenek kivitelezve. Ennek értelmébe, azok a tevékenységek, amelyeknek, az 

időpontjának a megváltoztatására van szükség, a következők: 

- A Mezőzáh-i Palacsinta Fesztivál, amelyre a szervezők egy társulási javaslatot kaptak, a 

kivitelezésnek, a meghosszabbításának érdekébe; 

- A ”Romulus Guga” Irodalmi fesztivál, a Nagy Egyesülés és a Második Világháború 

Centenáriumának szentelt esemény, amelynek, az időpontjának a módosítását kérik, mivel az 

elemzésre benyújtott munkákat/műveket kiválogató bizottságnak, a tagjainak a programjába 

változás lépett fel; 

- Az ”Ia românească în contextul Marii Uniri” Esemény, kérik az eseménynek a megszervezését 

egy nappal hamarabb, hogy ne korlátozza a külföldi együttműködését azoknak akik az említett 

projekt lebonyolítását támogatják; 

- A ”Cinstire și recunoștință eroilor mureșeni” Projekt, melynek a szervezők a lebonyolításnak az 

elhalasztását kérik, hogy biztosak legyenek a statútumuk visszaigazolásával kapcsolatba; 

- A ”Centenarul Marii Uniri. Datini și Obiceiuri Pascale” Fesztiválnak. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatott szakérveket, alávetjük elemzésre és megvitatásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

Készítette: Mihaela Iordache, tanácsadó 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 

 

 8730/20.04.2018 sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 

23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására 

vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 8713/20.04.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági 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 határozzuk meg: 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d” és „e” betű, összevetve (6) bekezdés 

„a” betű előírásait, a megyei közhatóság, a 23/2018. sz. Határozattal, jóváhagyta a Maros Megyei 

Tanácsnak a részvételét egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek 

szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában. 

A határozattervezetet kísérő indokolásból és szakjelentésből kitűnik, hogy egyes esetekbe, az 

események, objektív okokból, nem tarthatóak meg az eredetileg jóváhagyott időpontokba, aminek 

értelmébe szükség van az elemzett határozattervezetben megnevezett kulturális tevékenységnek a 

lebonyolításának az időpontjának a módosítására. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 

A fent bemutatott érvek értelmébe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 

helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvénynek a 91. cikkely (1) bekezdés ”d” és „e” 

betű, összevetve (6) bekezdés „a” betű előírásaira vonatkoztatva, úgy értékeljük, hogy az egyes 

megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és 

finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 

23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására 
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vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető 


	Hot047_2018_HU
	Hot047 exp_HU
	hot047 raport spec_HU
	Hot047 raport juridic_HU

