MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. április 17.-i
47. számú HATÁROZAT
A Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozóan, egyes megyei közérdekű
kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 9091/15.04.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági
Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését valamint a szakbizottságok
véleményezését,
Figyelembe véve a Maros Megyei Tanácsnál iktatott kérelmeket, egyes megyei közérdekű
tevékenységeknek, a megszervezésének, lebonyolításának és finanszírozásának érdekébe,
Elemezve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra
vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „d” és „e” betű, alátámasztva az (5)
bekezdéssel, és a 91. cikkely (6) bekezdés „a” betű előírásait,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján,
határoz:
1. cikkely (1) Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács részvételét az 1. mellékletbe foglalt megyei
közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és
finanszírozásában.
(2) A Maros Megyei Tanács által kezdeményezett megyei közérdekű kulturális és társadalmi
tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, ez bevonhat más jogi személyt.
2. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács együttműködését az 1. mellékletben szerepelő
megyei közérdekű rendezvények szervezőivel, amelyeknek nem a megyei közhatóság az
indítványozója.
3. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét – Péter Ferenc urat, hogy megkösse a
megyei közhatóság nevébe és számára, az 1. cikkely (2) bekezdése és 2. cikkelye által előírt
együttműködési egyezményeket, ennek a pénzügyi hozzájárulásának a határértékébe való
beilleszkedésével, a 2. melléklet szerint.
4. cikkely (1) Az 1. és 2. cikkely előírásainak értelmében, az együttműködési egyezmények
megkötése a közhatóságok belső eljárásainak a betartásával fog történni és a következőkre
vonatkozó kötelező záradékokat fogják tartalmazni:
- a Maros Megyei Tanács láthatóságára és a közkommunikáció, azaz:
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● a Maros Megyei Tanáccsal való partnerség megemlítése minden a kulturális rendezvényre
vonatkozó dokumentumban, népszerűsítő anyagban és sajtóközleményben (reklám, akármilyen
hirdetés, sajtó cikkek stb.);
● a Maros Megyei Tanács mash-ek és banner-ek látható helyre való kifüggesztése, amelyek
igazolják az esemény megvalósításában való részvételt;
● bármely indítványozott tevékenységen, a szervezők biztosítsák, minden eseménynek a specifikus
és sajátos eszközével külön-külön, a lehetőséget, hogy a Maros Megyei Tanács népszerűsíthesse
Maros megye kulturális-művészi és turisztikai potenciálját.
- ingyenesen a rendelkezésre bocsátása a Kultúrpalota Nagy Termének és Kis Termének, valamint
más előadás helynek, amelyekben a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények
tevékenykednek, valamint a Maros Megyei Múzeum meglátogatásának ingyenes lehetősége;
- minden partnernek a minimum 15%-os hozzájárulásának a külön megemlítése, a saját vagy bevont
alapokból, a finanszírozott tevékenységhez, amely az együttműködés tárgyát képezi;
- a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények bevonása/részvétele logisztikai támogatással.
(2) A jelen határozat 1. cikkelyének (2) bekezdésének feltételei között megkötött együttműködési
egyezmények tartalmazhatják a partnerek specifikus kéréseit, azzal a feltétellel, hogy ezek ne
ellenkezzenek a 4. cikkely (1) bekezdésének a rendelkezéseivel.
(3) Az (1) bekezdés feltételei között aláírt együttműködési egyezményeken keresztül, a Maros
Megyei Tanács meg kapja a partneri minősítést a megyei közérdekeltségű rendezvény
megszervezésében és lebonyolításában, amelyre tekintve meg volt kötve az illető egyezmény.
Ezeket viszont nem lehet megkötni, csak miután leellenőrizték, hogy a társpartner megfelel-e a
törvényes előírásoknak az aláírás napján.
5. cikkely (1) Az 1. mellékletben szerepelő tevékenységek pénzügyi támogatását a megye
költségvetéséből biztosítják, a 870250 – Más gazdasági tevékenységek fejezetből.
(2) A 2019-es költségvetési év végéig az 1. és 2. mellékleteket kilehet bővíteni más megyei
közérdekeltségű tevékenységekkel és programokkal, a döntéshozó hatóság jóváhagyásával az
indítványozó megindokolt javaslatára, a törvény rendelkezéseinek a betartásával.
6. cikkely Az 1. sz. és 2. sz. mellékletek szerves részei a jelen határozatnak.
7. cikkely A jelen határozat le lesz közölve a szakigazgatóságoknak és a független
osztályoknak/szolgálatoknak a Maros Megyei Tanács keretébe, amelyek felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
9091/15.04.2019. sz.
VII D/1 akta
INDOKOLÁS
A Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozóan, egyes megyei közérdekű
kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában
A Maros Megyei Tanács megyei közérdekű programokat kezdeményez és kivitelez, programok,
amelyeknek az általános célkitűzését egy stratégiai szegmens kivonalazódása képezi, a szociális
fejlődésre és a kulturális örökségnek és turizmusnak az értékének az állandósítására.
Ezeknek a programoknak az általános célkitűzése abban áll, hogy Maros megye érvényesüljön a
Romániai társadalmi és kulturális térségben, és a specifikus célkitűzései: a közszolgálat
minőségének növelése a kultúra és társadalom terén, a helyi kulturális és építészeti hagyaték
népszerűsítése nemzeti és nemzetközi szinten, a turistáknak az épített hagyatékkal kapcsolatos
élményeket nyújtva, a helyi szokásokkal, hagyományokkal és élet módokkal kapcsolatos élmények
– kosztümök, hagyományos kulináris finomságok, zenei események és előadás művészetek, direkt
közvetítve a nyitást a mi megyénk kulturális és szociális intézményeinek az irányába, de nem utolsó
sorba, a vidék gazdasági szintjének a növelése, álltalába a turizmusnak betudható módon.
Ennek értelmébe, megrendezésre javasolunk 86 megyei közérdekeltségű kulturális és szociális
rendezvényt, amelyekből 68 kulturális projektet az A Fejezetbe – A Maros Megyei Tanács által
szervezett tevékenységek, intézményekkel és szervezetekkel közreműködve, bele foglalva 9
projektet a ”Túrizmus Maros megyében” alfejezetből, 5 tevékenységet a B Fejezetbe – A Maros
Megyei Tanácsnak a saját tevékenységei, és 4 tevékenységet a Nagy Egyesülés és az Első
Világháború Centenáriumának alkalmával, tekintettel arra, hogy a Centenáriumra vonatkozó
törvény értelmében, a 2019-2020-as periódusra a központi és helyi közigazgatás hatóságai a román
nép számára történelmi fontosságú évvel kapcsolatos rendezvényeket, megemlékezéseket és
tevékenységeket rendezhetnek.
A Maros Megyei Tanácsnak a saját tevékenységeinek a kezdeményezései, a hatásköreire való
tekintettel és a törvényesség betartásával javasoltatnak, a kultúrára vonatkozó megyei érdekeltségű
közszolgáltatások végzéséhez szükséges keretnek, a biztosításának érdekébe.
Ebbe a kontextusba, amelyben adott a kultúrához való hozzáférésnek, a biztosításának, a módjának
a sokfélesége, a Maros Megyei Tanács által szervezett betervezett tevékenységek az alárendelt
kulturális intézményeknek a támogatásába fognak részesülni, esetenként.
Figyelembe véve a fent bemutatottakat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt
határozattervezetet.

ELNÖK,
Péter Ferenc
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