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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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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 

9099/15.04.2019. sz.  

VI D/1 akta 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros Megyei Tanács, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek 

szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételének a jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, megyei érdekeltségű programokat kezdeményez és kivitelez, programok, 

amelyeknek az általános célkitűzésük egy stratégiai szegmens kivonalazódása képezi, a szociális 

fejlődésre és a kulturális örökségnek és turizmusnak az értékének az állandósítására, kiemelve a 

helyek a kulturális örökségét. 

Ezeknek a programoknak a hatása és az elismerés, amelynek örvendtek a közvélemény soraiban, 

tekintettel az előző alkalmakkal bizonyított hozzáférési szintre, maga után vonja a tradícióvá vált 

tevékenységeknek a folytatását, de más javasolt tevékenység szervezését is, amelyek változatossá 

teszik a megyei közérdekű tevékenységeknek a palettáját, kulturális és szociális téren, és amelyek a 

2019. év folyamán lesznek lebonyolítva. 

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 – történelmi 

épületek, ókori ásatások, várak, kastélyok, templomok, stb., történelmi helyekkel (pld. Marosorbó, 

stb.), immateriális örökséggel kapcsolatos élményeket nyújtva,, vagy a helyi szokásokkal, 

hagyományokkal és életmódokkal kapcsolatos élmények – kosztümök, hagyományos kulináris 

finomságok, zenei események és előadás művészetek, direkt közvetítve a nyitást a mi megyénk 

kulturális és szociális intézményeinek az irányába. 

A figyelembe vett tevékenységeket három érdek irányba dolgozták ki, illetve a Maros Megyei 

Tanács saját tevékenységei, más közintézményekkel vagy a civil szférához tartózó szervezetekkel 

együttműködve kivitelezett tevékenységek, de nem utolsó sorban, tekintettel a román nép számára 

történelmi fontosságú – Romániának a Centenáriumának (1918-2018) és az Első Világháborúnak az 

évfordulója. A Centenáriumra vonatkozó törvény szerint, a 2019-2020-as periódusra, a helyi és a 

központi közigazgatási hatóságok szervezhetnek, a Népet Egyesítő Háború és a Nagy Egyesülés 

Centenáriumának szentelt rendezvényeket, ceremóniákat és tevékenységeket. 

Ennek értelmébe, a Maros megyei szintjén kezdeményezett és a nemzeti program részét képező 

megemlékező események, tevékenységek és tervezetek megrendezésének érdekébe, a Maros 

Megyei Tanácsnak szándékába áll, a dekoncentrált vagy magán intézmények által kezdeményezett 

tevékenységeknek a megrendezésének a támogatása.  

A saját tevékenységeket, a megyei közhatóság által voltak kezdeményezve, megfontolva a 

hatáskörét és a törvény szerint, a megyei érdekű, társadalmi-kulturális közszolgálatoknak a 

biztosításához szükséges keretnek a biztosításának érdekébe. 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 

Ebben a kontextusban, mivel adott a kultúrához való hozzáférési módoknak a sokszerűsége, a 

Maros Megyei Tanács által rendezendő tevékenységek, a diverzitás létrehozását veszik célba, pont a 

változatos célközönséget célozva (a megszabott célkitűzés függvényébe), az életkor, a nemzetiség 

és Maros megye vidékeinek a szempontjából vett sajátos különálló szinteken. 

A partnerségek alapján kivitelezett rendezvényekre vonatkozó tevékenységek, a törvény által, a 

helyi közhatóságoknak adott lehetőség által, hogy együttműködjenek vagy román, vagy külföldi 

nem természetes személlyel társuljanak, beleértve a civil szférából származó partnerekkel, egyes 

megyei közérdekű tevékenységnek a közös finanszírozásának és kivitelezésének érdekébe. 

Mindentevékenységgel a közönségnek, a kultúrához való hozzáférésének a serkentését követik, a 

kulturális tevékenységen való részvételnek, az oktatásban és a személyes fejlődésben játszott 

szerepének a tudatosítása, egyes minőségi közszolgálatnak a népszerűsítése és nem utolsó sorban, 

minél nagyobb számban való vonzása a turistáknak, minden beavatott vidéknek a gazdasági 

szintjének a növelése, így hozzájárulva Maros megyének, a köztudatosításának és hírnevének a 

növeléséhez. 

Az ebbe a programba foglalt tevékenységeknek a finanszírozása, a Maros Megyei Tanácsnak a 

költségvetéséből lesz biztosítva a 870250 Fejezetből – Más gazdasági tevékenységek. 

A fentiek szempontjából, javasoljuk jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács, egyes megyei 

közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és 

finanszírozásában való részvételének a jóváhagyását, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

9092/15.04.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

A Maros Megyei Tanács, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek 

szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételének a jóváhagyásáról szóló 

határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 9091/15.04.2019. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgálati 

Osztálynak a 9099/15.04.2019. 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, 

elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az 

alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó 

hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a 

betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket 

határozzuk meg: 

A határozattervezetet kísérő okiratok tartalmából kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak az 

elfogadására vonatkoznak, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Helyi 

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

cikkely (5) bekezdés, valamint a 91. cikkely (6) bekezdés előírásai. 

Az elemzett közigazgatási okiratnak a szabályozási tárgyát, a Maros Megyei Tanács által vagy 

romániai vagy külföldi nem természetes személyekkel társulva, beleértve a civil társadalomból 

származó partnereket, egyes megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységeknek, illetve 

egyes a Nagy Egyesülésnek és az Első Világháború Centenáriumának a megünneplésének a 

folytatását érintő tevékenységeknek a megszervezése, lebonyolítása és finanszírozása képezi. 

Ami a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó illetékességi normákat illeti, megjegyezzük, hogy az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény, 91. cikkely (1) bekezdés „d” betű, megerősítve az (5) bekezdéssel,  a Maros 

Megyei Tanács, az alárendelt közszolgálatoknak az ügyintézésére vonatkozó feladatkört gyakorol, 

illetve a megyei érdekű közszolgáltatások biztosításához szükséges keretnek a létrehozása. 

Ugyanakkor, a 91. cikkely (1) bekezdés „e” betű szerint, a megyei közhatóság, intézmények közötti 

együttműködésre vonatkozó hatáskört gyakorol, amelynek értelmében, ugyanannak a jogszabálynak 

a (6) bekezdés „a” betű szerint, a megyei tanács határoz, a törvény feltételei szerint, a romániai 

vagy külföldi nem természetes személyekkel való, beleértve a civil társadalomból származó 

partnerekkel való, együttműködésre vagy társulásra vonatkozóan, egyes megyei közérdekű 
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tevékenységek, munkálatok, szolgáltatások vagy projektek finanszírozásának és kivitelezésének az 

érdekébe. 

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

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

Törvény 81-82. cikkelyek betartásával készítették el. 

Az előbb bemutatott érvek szempontjából, úgy értékeljük, hogy a Maros Megyei Tanács, egyes 

megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és 

finanszírozásában való részvételének a jóváhagyásáról szóló határozattervezet, teljesíti a törvényes 

feltételeket ahhoz, hogy alá lehessen vetni megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros Megyei 

Tanácsnak a plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szoverfi Gabriella /2 pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas –Szolgálatvezető 
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