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2019.  július 31.-i 

88. számú HATÁROZAT 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

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

47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítésére 

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 18410/22.07.2019. sz. Jóváhagyási beszámolóját, 

a Gazdasági Igazgatóság szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál a 16626/02.07.2019. sz., illetve a 18363/22.07.2019. 

sz. alatt iktatott, a megyei közérdekű tevékenységeknek a szervezésére, lebonyolítására és 

finanszírozására vonatkozó kéréseket, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „e” betű, megerősítve az (7) bekezdés ”a” betűvel, 182. cikkely (1) bekezdés „a” betű 

előírásai alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely (1) Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, 

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

szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékletei kiegészítődik, 

amint következik:  

1. Az 1. Melléklet 76. pont után, beiktatnak két új pontot, a 77. és 78. pontokat, amelyeknek a 

tartalma az I. mellékletbe van foglalva. 

 2. A 2. Melléklet, A Fejezet A Maros Megyei Tanács által, intézményekkel és szervezetekkel 

partnerségbe megvalósított tevékenységek, a 76. pont után, beiktatnak két új pontot, a 77. és 78. 

pontokat,  amelyeknek a tartalma az II. mellékletbe van foglalva.  

 (2) Az I és II mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik az Innovációs Társasággal, a ”Clubul Sportiv Tenis World” 

Egyesülettel és a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 

18.410/22.07.2019. sz. 

VI D/1 akta  

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

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

47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítésére 

vonatkozóan 

 

Figyelembe véve, a 16626/02.07.2019. sz. alatt iktatott, az orvosi Innovációs, Fejlesztési és Oktatási 

Társaságnak az együttműködési kérését, az INSIDE nemzetközi részvételével történő Nemzeti 

Kongresszusnak a megszervezésére vonatkozóan, T.U.M.O.R. – Treatments Used in 

Multidisciplinary Oncological Rehabilitation témával, a Marosvásárhely-i UMFST égisze alatt, 

amely 2019. november 20-24 között kerül megrendezésre, tekintettel az ilyen típusú eseményeknek 

a fontosságára, az orvosi közösség részére és az eredményes oktatás részére, esemény amelyet 

Ausztriából, Törökországból, Svédországból, Oroszországból, az Amerikai Egyesült Államokból és 

Romániából, résztvevő tanárok értékelnek és támogatnak. 

Tekintettel, a tényre, hogy a megyei hatóság megyei érdekeltségű programokat kezdeményez és 

kivitelez, amelyeknek az általános célkitűzéseit egy stratégiai szegmensnek a körvonalazódása 

képviseli, a szociális fejlődés és a turizmusnak az értékesítésének az érdekébe, egy az orvosi 

tudománynak a világát érintő, megyei fontosságú, projektet javasolnak elemzésre, amelynek a révén 

a maros megyei közösségnek egy plusz kulturális-tudományos értéket lehet adni. Ezért, javasoltatik 

az INSIDE nemzetközi részvételével történő Nemzeti Kongresszusnak a megszervezését, a 

T.U.M.O.R. – Treatments Used in Multidisciplinary Oncological Rehabilitation témával. A 

kongresszus az onkológiai kezelésnek a komplexitásának a megértésének a megkönnyítését 

javasolja, a reszekciós megközelítésnek a technikáitól és újításaitól, a modern személyre szabott 

onkológiai kezelésekig, a terület tudományos kutatásainak a hosszútávú fontosságának az 

elismerésével. 

Mivel, az egyetemi oktatásnak, a szakosodási lehetőségeknek a változatossá tétele, az eredményes 

oktatásnak a támogatásának a reális haladását képezi, úgy értékeljük, hogy az ilyen partnerségek 

megalapozottak. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, alávetjük elemzésre és megvitatásra a jelen határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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