
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2018. augusztus 30.-i 

101. 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 18513/29.08.2018. 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 9. pontba és a 2. Melléklet 9. pontba, A Fejezetbe – A Maros Megyei Tanács 

által szervezett tevékenységek, intézményekkel és szervezetekkel közreműködve az esemény 

lebonyolításának a periódusa 2018. szeptember 08-09. 

2. Az 1. Melléklet 17. pontba és a 2. Melléklet 17. pontba, A Fejezetbe – A Maros Megyei Tanács 

által szervezett tevékenységek, intézményekkel és szervezetekkel közreműködve az esemény 

lebonyolításának a periódusa 2018. augusztus 31 - szeptember 02. 

3. Az 1. Melléklet 26. pontba és a 2. Melléklet 26. pontba, A Fejezetbe – A Maros Megyei Tanács 

által szervezett tevékenységek, intézményekkel és szervezetekkel közreműködve az esemény 

lebonyolításának a periódusa 2018. szeptember 07-09. 

4. Az 1. Melléklet 19. pontba és a 2. Melléklet 19. pontba, A Fejezetbe – A Maros Megyei Tanács 

által szervezett tevékenységek, intézményekkel és szervezetekkel közreműködve az esemény 

lebonyolításának a periódusa 2018. augusztus 31 - szeptember 02. 
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5. A C. Fejezet A Nagy Egyesülés és az Első Világháború Centenáriumának alkalmával szervezett 

rendezvények programja 2. Melléklet 20. pontba, az esemény lebonyolításának a periódusa 2018. 

szeptember 26 – október 26. 

6. Az 1. Mellékletnek a 46. pontja után beiktatják a 47-59 pontokat, az I. Melléklet szerint. 

7. A 2. Melléklet A Fejezetet – A Maros Megyei Tanács által szervezett tevékenységek, 

intézményekkel és szervezetekkel közreműködve, kiegészítik a 47-59 pontokkal, a C. Fejezetet – A 

Nagy Egyesülés és az Első Világháború Centenáriumának alkalmával szervezett rendezvények 

programja, kiegészítik a 26-39 pontokkal a II. Melléklet szerint. 

II. cikkely Az I. és II mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik a “Coronița Solovăstru” Egyesülettel, a “Moralis” 

Egyesülettel, a “Regina Maria” Hősök Kultuszának a Nemzeti Egyesületével, a Csittszentiván-i 

Fejlesztési Egyesületnek, “ Vox Novum” Egyesülettel, a jelen határozat I. és II. mellékleteibe 

megjegyzett és az I. cikkely 4. és 5. pontjaiba foglalt partnereknek, valamint 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 

 

18513/29.08.2018. 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. 

Időben, egyes szervezők bizonyos szervezési problémákba ütköztek és a javasolt eseményeknek az 

időpontjainak a módosítását kérték, a következőképpen: 

- a Nemzeti Fogathajtó Versenynek, 2018. augusztus 31-szeptember 02 közötti periódust javasolják; 

- a ”SZFERA – Kortársművészet Tér” programnak, 2018. augusztus 31-szeptember 02 közötti 

periódust javasolják; 

- a ”Falú fiai” projektnek, 2018. szeptember 08-09 közötti periódust javasolják; 

- a ”Maris Fest” kulturális eseménynek 2018. szeptember 07-09 közötti periódust javasolják; 

- a ”Megbecsülés és elismerés a Maros megyei hősöknek”, 2018. szeptember 26 – október 26 

közötti periódust javasolják. 

Hasonlóan, tekintettel a külföldi javaslatokra, egyes kulturális projekteknek s támogatásának a 

folytatására vonatkozóan, amelyeknek kontinuitásuk van a megye kulturális életébe (kilenc projekt), 

négy relatíve új projekt mellett, együttműködési kérés értelmébe, de amelyek a közszférában a 

megnyitott kulturális vonalaknak a kiegészítését és a napjaink szociális szükségletei képezik: A 

Játékok Napja – a jelen gyermekének szól, aki sok időt tölt a mechanikus vagy elektronikus logikai 

játékokkal, amely egy oktató és irányító konstruktív tevékenységet alkothat, a modelláló 

társasjátékok felé; Kerékpárosok Felvonulása – Pedálozz egy jó célért! – direkt célozva a közúti 

balesetekre, amelyekbe mind több kerékpáros az érintett, azért mert azoknak akik a két keréken való 

közlekedést részesítik előnybe óriási szükségük van arra, hogy periodikusan polgári, etikai és 

gépkocsi oktatásba részesüljenek; Orvosi Zenekar Koncertje, amely egy különleges esemény 

típusnak számít, aláhúzza a hobby-k szintjének a növelésének az ötletét, meg mutatva az előnyét 

annak, hogyha van egy, a különböző, megterhelő területeken dolgozó hivatásosoknak, valamint a 

”145 év Oktatás és Kultúra”, amely a tánc, különböző versenyek és dolgozatok bemutatásának 

útján, a maros megyei társadalom nevelési és kulturális fejlődésének a szükségességének a 

hipotéziséből kiemelt igazoló cselekedetekkel rámutat, úgy ahogy a Maros megyei Sajtó Gálájával 

rávilágítanak az ezeknek területeknek a hozzájárulásához és nemcsak. 
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Ugyanakkor, a három fesztivál – „Petre Săbădean” népdal előadó országos verseny fesztivál, amely 

a folklór előadásának a verseny és felemelkedő részét képviseli, Szilvalekvár Fesztivál, amellyel a 

vidék potenciájának a fel- és kiemelését szeretnék elérni és a ”Folk Friends Together” nemzetközi 

folklór fesztivál, amely egy különleges potenciált igazol, a helyi hagyományoknak a világba való 

átadására vonatkozóan, de ugyanakkor baráti és együttműködési kapcsolatoknak a kialakításáról, a 

Magyarországi, Törökországi, Egyiptomi, Görögországi, Olaszországi, Bulgáriai, Csehországi, 

Lengyelországi, Franciaországi, Moldáviai és Ukrajnai résztvevőkkel, sorban egyediséget és 

változatosságot képviselik, a fejlődési lehetőségeknek, a létrehozásának a terén. A jellegzetes 

hagyományos táncoknak és zenei hangoknak a bemutatása összefonják a hely értékeit, a közösségek 

fejlődésébe, amelynek éves folytonossága van és minden egyes társadalmi réteg által várt, egy 

multikulturális diverzitási eszközt képez, amellyel a közös kulturális térnek a szilárdulását szeretnék 

elérni, ahol az egy szolid társadalom kiépítésének a közös hozzájárulás fontosságának a 

megnyilvánulási folyamata kell, hogy folytatódjon. A Csűrszínház program keretébe, egy eredeti 

előadást mutatnak be, ”Ingmar Bergman”, a Csűrszínház – Mikháza évad keretébe játsszák, 

amellyel egy innovatív ötletnek a bevezetését szeretnék, a fiatal generáció felé nagyban nyitó 

koncertekkel és színházi előadásokkal – rock zene műhely, archeológiai műhely, tematikus 

versenyek, leginkább interkulturális cserék és más zene fajoknak, mint: jazz, klasszikus zene és 

leginkább alternatív színház. 

Ugyanazon a vonalon, a MEDIFUN sport kulturális fesztivál, a szórakozás mellett, egy sor szociális 

kampányt képez: a fiataloknak a tudatosítási kampány, hogy milyen veszélyeknek teszik ki 

magukat, amikor nem engedélyezett helyeken tetováltatják magukat, véradási kampány, 

újrahasznosítási kampány, könyvek/összegek adományozása, amelyeknek a segítésével az elmúlt 

évekbe egy könyvtárat hoztak létre, amely részben három Marosvásárhely-i kórházat fed le, vagy 

hasznos tárgyakkal voltak segítve 15 rászoruló Maros megyei család. Hasonlóan, a “Pădurea 

Rotundă – Film şi Artă Contemporană” (Kerekerdő – Kortárs Film és Művészet), kapcsolatot képez 

az európai film világgal, azokkal akik ötleteket fejlesztenek ki a mozi világában és olyan mint egy 

kortárs művészeti laboratórium, ahol több színészt meghívnak, hogy maros megyei közösségek 

témáit érintsenek áthelyezve művészeti projektekbe, amelyek leírják ezt a mikró univerzumot az 

országban és külföldön is, kiépítve egy plusz képet a maros megyei kulturális térnek. 

A hagyománnyá vált, XIII. alkalommal megrendezett sportesemény a Nyárád Mente – Vármező 

mikro régióban, az országunkban kevésbé ismert sportágat népszerűsít, a hasonló sport 

egyesületekkel való nemzetközi kapcsolatoknak a létrehozásához és megerősítéséhez járul hozzá, 

esemény, amely növeli a Nyárád Mente – Nyárádremete – Vármező láthatóságát, úgy az országban, 

mint külföldön is, nagyszámú turistát vonz, akik támogassanak más egyéni vagy csapatos sport 

verseny típusokat (Magyarországi, Szlovákiai, Moldáviai, Litvániai és Romániai résztvevők). 

A ”Petru Maior” Egyetem ”Interdisciplinaritate în inginerie” - Inter-Eng (Diszciplínák közötti  

kapcsolat a mérnöki tevékenységbe) Nemzetközi Konferenciája, a XII. alkalomhoz érkezett és a 

Romániai Műszaki Tudományos Akadémiával együttműködve szervezik. Ennek a konferenciának a 

keretébe lebonyolított tevékenységekkel és eseményekkel, sikerült a nemzetközi szinten valós 

érdeklődést felkelteni, a tudománynak és a kutatásnak a mérnöki ágazatára vonatkozóan, ahol a 

teljesítmények és a kitartás sikerült, hogy a világ 17 országát hozza el, amelyek versenyezni fognak 

ebben az évben is, egyes kutatási tevékenységek megvalósításának érdekébe, valamint a romániai és 

világszintű akadémikus közösségnek, a mérnöki és a kapcsolódó területeknek a fejlesztését hivatott 

projekteknek az egyesítésének érdekébe, a Marosvásárhely-i „Petru Maior” Egyetemről, az Orvosi 
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és Gyógyszerészeti Egyetemről és a „Sapientia” Egyetemről, Algériából, Bulgáriából, Egyiptomból, 

Görögországból, Magyarországról, Indiából, Iránból, Malajziából, Marokból, Lengyelországból, 

Romániából, az Orosz Federációból, Spanyolországból, Tájföldről, stb. 

Ugyanakkor, olyan projekteket is javasolnak, amelyek tömörséget adnak a 2018. évnek szentelt 

projekteknek, amelyek a Nagy Egyesülésnek és az Első Világháború Századik évfordulójával 

kapcsolatosak, tömörséget hoznak, Maros megyének egyes nagy személyiségeire való 

megemlékezéssel - Simion C. Mîndrescu, Alexandru Papiu Ilarian, Vasile Netea, egy emlékműnek 

a felfedésével a nemzet hőseinek az emlékére, események különböző területekről, amelyekkel az 

1918-2018-as periódusról lehet beszélni. Ugyanabban a történelmi mutatóban szükség van a 

December 1. Maros megye a Centenáriumon projektnek a támogatására, amelyet a legátfogóbb és 

konzisztensebb tevékenységnek lehet számítani, a 2018. december 1. – nemzeti ünnepre 

vonatkozóan, a javasolt tartalmat tekintve, amely feltételezi a népviseletnek egy parádéját, több 

kombinált zenei tömbbel, a kamara zenében, opera és operett zenében, népzenében, három 

dimenziós vetítések történelmi épületekkel/ és/vagy történelmi személyiségekkel/ video térképek, 

információs platform a fiataloknak, stb. 

Úgy értékeljük, hogy ezeknek a tevékenységeknek a célja Maros megyének a népszerűsítése, Maros 

megyének és Romániának a szociális és kulturális terén, amelyeknek a jellegzetes célkitűzései: a 

közszolgálatoknak a minőségének a növelése szociális és kulturális téren, a helyi kulturális és 

építészeti örökségnek az országos és nemzetközi népszerűsítése, a turistáknak különböző 

élményeket nyújtva a helyi szokásokkal, hagyományokkal és életmódokkal kapcsolatba – 

kosztümök, hagyományos kulináris finomságok, zenei események és előadás művészet, nyitva 

jellegzetes közintézmények felé és alkalmat nyújtva a vidék gazdasági szintjének az emeléséhez 

(pld. Lekvár Fesztivál – az egyetlen eseménye ennek az övezetnek). 

Ezek szerint, javasoltatnak lebonyolításra 27 kulturális és szociális tevékenységet, amelyeket 

megyei közérdekűnek minősítenek, amelyekből 13 kulturális projekt az A Fejezetbe – A Maros 

Megyei Tanács által szervezett tevékenységek, intézményekkel és szervezetekkel közreműködve és 

14 tevékenység a C Fejezetbe – A Nagy Egyesülés és az Első Világháború Centenáriumának 

alkalmával, a 2018. évet a román nép részére történelmi fontosságúnak tekintve. 

Ebben a kontextusba, mivel a kultúrához való hozzáférésnek a biztosításának a módjának a 

sokfélesége adott, a tervezett tevékenységek, amelyeket partnerségbe fognak rendezni, az alárendelt 

kulturális intézményeknek a támogatásának fognak örvendeni, hogyha ezt alkalmasnak fogják 

ítélni. 

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

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  18514/29.08.2018 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 sorozatokba, a szervezők 

megállapították, hogy egyes esetekben szükség van időpont változtatásokra ahhoz, hogy azok 

megfelelően legyenek kivitelezve. A tevékenységek, amelyek, objektív okokból, az időpont 

megváltoztatását kérik, a következők: 

- a Nemzeti Fogathajtó Versenynek, 2018. augusztus 31-szeptember 02 közötti periódust javasolják, 

az oka, az új Nemzetközi Versenynaptárhoz való igazodás, amelyet a kérés megküldése után 

egyeztettek; 

- a ”SZFERA – Kortársművészet Tér” programnak, 2018. augusztus 31-szeptember 02 közötti 

periódust javasolják, egy sor más kapcsolódó esemény által módosított naptárba való beilleszkedés 

kényszerűségéből; 

- a ”Falú fiai” projektnek, 2018. szeptember 08-09 közötti periódust javasolják, mivel a felkért 

művészek egy része, egy az országon kívüli fesztivált kell, megtiszteljenek; 

- a ”Maris Fest” kulturális eseménynek 2018. szeptember 07-09 közötti periódust javasolják, a 

külföldről meghívott művészek által állított okokból; 

- a ”Megbecsülés és elismerés a Maros megyei hősöknek”, 2018. szeptember 26 – október 26 

közötti periódust javasolják, a ”Hősök Hete” Megemlékezés és a Marosorbó-i ceremónia 

alkalmával szervezett események kontextusába való beilleszkedést szándékozva. 

Hasonlóan, tekintettel a külföldi javaslatokra, egyes kulturális projekteknek s támogatásának a 

folytatására vonatkozóan, amelyeknek kontinuitásuk van a megye kulturális életébe (kilenc projekt), 

négy relatíve új projekt mellett, együttműködési kérés értelmébe, de amelyek a közszférában a 

megnyitott kulturális vonalaknak a kiegészítését és a napjaink szociális szükségletei képezik: A 

Játékok Napja – a jelen gyermekének szól, aki sok időt tölt a mechanikus vagy elektronikus logikai 

játékokkal, amely egy oktató és irányító konstruktív tevékenységet alkothat, a modelláló 

társasjátékok felé; Kerékpárosok Felvonulása – Pedálozz egy jó célért! – direkt célozva a közúti 

balesetekre, amelyekbe mind több kerékpáros az érintett, azért mert azoknak akik a két keréken való 

közlekedést részesítik előnybe óriási szükségük van arra, hogy periodikusan polgári, etikai és 
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gépkocsi oktatásba részesüljenek; Orvosi Zenekar Koncertje, amely egy különleges esemény 

típusnak számít, aláhúzza a hobby-k szintjének a növelésének az ötletét, meg mutatva az előnyét 

annak, hogyha van egy, a különböző, megterhelő területeken dolgozó hivatásosoknak, valamint a 

”145 év Oktatás és Kultúra”, amely a tánc, különböző versenyek és dolgozatok bemutatásának 

útján, a maros megyei társadalom nevelési és kulturális fejlődésének a szükségességének a 

hipotéziséből kiemelt igazoló cselekedetekkel rámutat, úgy ahogy a Maros megyei Sajtó Gálájával 

rávilágítanak az ezeknek területeknek a hozzájárulásához és nemcsak. 

Ugyanakkor, a három fesztivál – „Petre Săbădean” népdal előadó országos verseny fesztivál, amely 

a folklór előadásának a verseny és felemelkedő részét képviseli, Szilvalekvár Fesztivál, amellyel a 

vidék potenciájának a fel- és kiemelését szeretnék elérni és a ”Folk Friends Together” nemzetközi 

folklór fesztivál, amely egy különleges potenciált igazol, a helyi hagyományoknak a világba való 

átadására vonatkozóan, de ugyanakkor baráti és együttműködési kapcsolatoknak a kialakításáról, a 

Magyarországi, Törökországi, Egyiptomi, Görögországi, Olaszországi, Bulgáriai, Csehországi, 

Lengyelországi, Franciaországi, Moldáviai és Ukrajnai résztvevőkkel, sorban egyediséget és 

változatosságot képviselik, a fejlődési lehetőségeknek, a létrehozásának a terén. A jellegzetes 

hagyományos táncoknak és zenei hangoknak a bemutatása összefonják a hely értékeit, a közösségek 

fejlődésébe, amelynek éves folytonossága van és minden egyes társadalmi réteg által várt, egy 

multikulturális diverzitási eszközt képez, amellyel a közös kulturális térnek a szilárdulását szeretnék 

elérni, ahol az egy szolid társadalom kiépítésének a közös hozzájárulás fontosságának a 

megnyilvánulási folyamata kell, hogy folytatódjon. A Csűrszínház program keretébe, egy eredeti 

előadást mutatnak be, ”Ingmar Bergman”, a Csűrszínház – Mikháza évad keretébe játsszák, 

amellyel egy innovatív ötletnek a bevezetését szeretnék, a fiatal generáció felé nagyban nyitó 

koncertekkel és színházi előadásokkal – rock zene műhely, archeológiai műhely, tematikus 

versenyek, leginkább interkulturális cserék és más zene fajoknak, mint: jazz, klasszikus zene és 

leginkább alternatív színház. 

Ugyanazon a vonalon, a MEDIFUN sport kulturális fesztivál, a szórakozás mellett, egy sor szociális 

kampányt képez: a fiataloknak a tudatosítási kampány, hogy milyen veszélyeknek teszik ki 

magukat, amikor nem engedélyezett helyeken tetováltatják magukat, véradási kampány, 

újrahasznosítási kampány, könyvek/összegek adományozása, amelyeknek a segítésével az elmúlt 

évekbe egy könyvtárat hoztak létre, amely részben három Marosvásárhely-i kórházat fed le, vagy 

hasznos tárgyakkal voltak segítve 15 rászoruló Maros megyei család. Hasonlóan, a “Pădurea 

Rotundă – Film şi Artă Contemporană” (Kerekerdő – Kortárs Film és Művészet), kapcsolatot képez 

az európai film világgal, azokkal akik ötleteket fejlesztenek ki a mozi világában és olyan mint egy 

kortárs művészeti laboratórium, ahol több színészt meghívnak, hogy maros megyei közösségek 

témáit érintsenek áthelyezve művészeti projektekbe, amelyek leírják ezt a mikró univerzumot az 

országban és külföldön is, kiépítve egy plusz képet a maros megyei kulturális térnek. 

A hagyománnyá vált, XIII. alkalommal megrendezett sportesemény a Nyárád Mente – Vármező 

mikro régióban, az országunkban kevésbé ismert sportágat népszerűsít, a hasonló sport 

egyesületekkel való nemzetközi kapcsolatoknak a létrehozásához és megerősítéséhez járul hozzá, 

esemény, amely növeli a Nyárád Mente – Nyárádremete – Vármező láthatóságát, úgy az országban, 

mint külföldön is, nagyszámú turistát vonz, akik támogassanak más egyéni vagy csapatos sport 

verseny típusokat (Magyarországi, Szlovákiai, Moldáviai, Litvániai és Romániai résztvevők). 
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A ”Petru Maior” Egyetem ”Interdisciplinaritate în inginerie” - Inter-Eng (Diszciplínák közötti  

kapcsolat a mérnöki tevékenységbe) Nemzetközi Konferenciája, a XII. alkalomhoz érkezett és a 

Romániai Műszaki Tudományos Akadémiával együttműködve szervezik. Ennek a konferenciának a 

keretébe lebonyolított tevékenységekkel és eseményekkel, sikerült a nemzetközi szinten valós 

érdeklődést felkelteni, a tudománynak és a kutatásnak a mérnöki ágazatára vonatkozóan, ahol a 

teljesítmények és a kitartás sikerült, hogy a világ 17 országát hozza el, amelyek versenyezni fognak 

ebben az évben is, egyes kutatási tevékenységek megvalósításának érdekébe, valamint a romániai és 

világszintű akadémikus közösségnek, a mérnöki és a kapcsolódó területeknek a fejlesztését hivatott 

projekteknek az egyesítésének érdekébe, a Marosvásárhely-i „Petru Maior” Egyetemről, az Orvosi 

és Gyógyszerészeti Egyetemről és a „Sapientia” Egyetemről, Algériából, Bulgáriából, Egyiptomból, 

Görögországból, Magyarországról, Indiából, Iránból, Malajziából, Marokból, Lengyelországból, 

Romániából, az Orosz Federációból, Spanyolországból, Tájföldről, stb. 

Így, tekintettel a Maros megye szintjén megrendezésre feljegyzett és javasolt javaslatokra, 

figyelembe véve a román nép egységességének a történelmi fontosságát és értékállóságát, mivel 

adott a kultúrához való hozzáférésnek a biztosításának a módjainak a sokfélesége, a Maros Megyei 

Tanács által lebonyolításra kerülő tevékenységek, amelyek a diverzitás létrehozását veszi célba, 

pont egy különböző célközönsége van (a megállapított célkitűzés függvényébe), eltérő szinteken, az 

életkor, nemzetiség és Maros megye területének szempontjából, megyei szintű közérdeknek 

tekintik. 

Minden egyes tevékenységgel, a nagyközönségnek a kultúrához való hozzáférését követik, az 

egyéni személyes nevelésébe és fejlődésébe, a kulturális tevékenységbe való részvétel által, játszott 

szerepnek a tudatosítása, egyes minőségi közszolgáltatásoknak a népszerűsítése minél nagyobb 

számú turistának a bevonásával, és magától értetődően minden résztvevő vidéknek a gazdasági 

szintjének a növelése, hozzájárulva Maros megye hírnevének és a tekintélyének a növeléséhez.  

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

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

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 

 

18516/29.08.2018 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, a 18513/29.08.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási 

osztálynak a 18514/29.08.2018. sz. 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: 

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 határozatot utólag módosították a 47/27.04.2018. sz. MMT 

Határozattal. 

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, kiegészítésként, javasolnak egy sor projektet, amelyeknek a rendeltetésük a kulturális 

eseményeknek a palettájának a kiegészítése, amelyek a közösségnek az egyes tevékenységeinek a 

fejlesztésébe lényeget és merészséget visznek, tevékenységek, amelyek folytonosak vagy innovatív 

és ígéretes elemeket tartalmaznak, tartalmat adva az Első Világháború és a Nagy Egyesülés 1918-

2018 Centenáriumának a megünneplésének is. 

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. 
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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 

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

plénumának. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lokodi Emőke / 2 pld. 
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