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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2019.  szeptember 26.-i 

116. 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 23808/18.09.2019. sz. Jóváhagyási 

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

a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál a 22678/04.09.2019., 23226/11.09.2019., illetve a 

20540/13.08.2019. sz. alatt iktatott, a megyei közérdekű tevékenységeknek a szervezésére, 

lebonyolítására és finanszírozására vonatkozó kérést, 

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

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

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, „A Maros Megyei Tanács által, intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe 

megvalósított tevékenységeknek” szánt szakaszban, a 81. pont után, beiktatnak öt új pontot, a 82, 

83, 84, 85 és 86. 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 81. pont után, beiktatnak öt új pontot, a 82, 83, 84, 85 

és 86. pontokat, amelyeknek a tartalma a II. mellékletbe van foglalva. 

3. Az 1. Melléklet 18. pont és a 2. Melléklet 18. pont az A Fejezetben A Maros Megyei Tanács 

által, intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe megvalósított tevékenységek, az eseménynek 

a lebonyolításának az ideje 2019.09.28-29. 

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

II. cikkely Jelen határozatot közlik a ”Prosperitate Rază de Soare” Egyesületnek, a Maros Megyei 

Mezőgazdasági Igazgatóságnak, az ”Arany alma”Kulturális Egyesületnek, a Marosvásárhely-i 7. sz. 

Gimnáziumi Iskolának a Szülői Bizottságának, a Kis-Küküllő – Balavásár – Szováta Mikro Régió 
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Egyesületnek, a CHEIA Szociális Pedagógusok Egyesületnek és a Maros Megyei Tanácsnak a 

Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 
 

 

23808/18.09.2019. 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 

vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnál iktatott 22678/04.09.2019. sz., 23226/11.09.2019. sz., illetve  

20540/13.08.2019. sz. átiratokkal, egyes megyei közérdekű rendezvények szervezésére, 

lebonyolítására és finanszírozására vonatkozóan, fontosak a közösségnek a gazdasági fejlődés 

szempontjából, de kulturális és turisztikai szempontból is, a következőket javasolják: 

 

1. A Román Mezőgazdasági eredetű Élelmiszertermékek Nemzeti Napja – Kiértékelés és Távlatok 

 

A Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság, részt vesz, 80 Maros megyét képviselő gazdával, 

mezőgazdasági termelővel, a Mezőgazdasági Igazgatóságnak és a mezőgazdasági profilú 

líceumoknak a képviselőivel, a román mezőgazdasági eredetű élelmiszereknek a népszerűsítésének 

az érdekébe szervezett programokon és rendezvényeken, a ROMEXPO – Bukarestben, a Román 

Mezőgazdasági eredetű Élelmiszertermékek Nemzeti Napjának keretébe – október 9. 

Az eseménynek a célját a helyi román mezőgazdasági eredetű élelmiszertermékeknek és azoknak a 

minőségének a népszerűsítése képezi, a kiállításhoz és az eladáshoz pedig részt vesznek a maros 

megyei élelmiszeripari főbb feldolgozók, amelyek képviselni fogják Maros Megyét. 

 

2. ”A kertészet és az állattenyésztés területeinek a fejlesztésére vonatkozó módszerek” szimpózium 

 

Az említett eseményt az Ákosfalvi Mezőgazdasági Kiállítás alkalmával lesz megszervezve, a 

”Prosperitate Rază de Soare” Egyesület által, amely a kertészeti és az állattenyésztési ágazatoknak a 

támogatását tűzte ki magának, az Európa szintjén bevezetett egyes új módszereknek a gazdáknak 

(több mint 200 érdeklődő kiállító és mezőgazdász) a tudomására hozásával. Az ”A kertészet és az 

állattenyésztés területeinek a fejlesztésére vonatkozó módszerek” szimpózium 2019. október 13.-án 

lesz rendezve Ákosfalva településen és a célja egyes fejlesztési módszereknek a gyakorlati és 

elméleti bemutatása és a mezőgazdászoknak az érdekébe a finanszírozási lehetőségeknek a 

bemutatása. 

 



3. A ”Bátos-i alma” Fesztivál és a Bátos Kulturális-történelmi Nap/A település alapításának a 

700 éves évfordulója 

 

Mivel a 2019. évbe lesz a településnek a megalapításának a 700. éve, a ”Bátos-i alma 2019” 

Fesztivál egy összetett ünneppé alakul, amely magába foglalja Bátos településnek az évfordulóját, 

amelyet a Bátos-i Polgármesteri Hivatallal együttműködve szervezik meg 2019. október 12-13 

között. 

A rendezvénynek a szervezői, ”Arany alma” Egyesület, Bátos Község Polgármesteri Hivatala és a 

Dedrád – Bátos Alma Termelők Csoportja gazdag programmal készültek a látogatóknak, amely 

sportvetélkedőkből, filmvetítésekből, népművészeti előadásból, versenyekből, könnyűzenéből és 

élő koncertekből áll. Mi több, 2019. október 12-13 között lesznek kivételesen megrendezve, a Bátos 

településnek a megalapításának a 700. évfordulójának szentelt programok, történelmi témájú 

konferenciák, amelyeket az e téren jártas meghívottak fognak tartani, speciális programok az idősek 

számára, Bátos község monográfiájával kapcsolatos könyvbemutatók, a gyermekeknek szánt 

kulturális-történelmi programok, stb. 

 

4. Karl Popper típusú Vita Nemzetközi verseny 

 

A Marosvásárhely-i 7 sz. Gimnáziumi Iskola Szülői Bizottsága, együttműködve a Marosvásárhely-i 

”II. Rákóczi Ferenc” Római-katolikus Teológiai Líceummal megszervezi Marosvásárhelyen a Karl 

Popper típusú Vita Nemzetközi versenyt, 2019.11.09-10. között. A verseny három életkor 

kategóriába lesz lebonyolítva:  IV-VI, VII-IX és X-XII osztályos diákoknak. A jelenlegi versenynek 

a tematikája az IV-VI osztályos kategóriának: A közúti közlekedést ki kell iktatni a városoknak a 

központjából, illetve a VII-IX és X-XII osztályoknak: A hulladékok szelektív gyűjtését szigorúbban 

kell szabályozni. 

A Karl Popper típusú Vita verseny, előnybe részesíti úgy a csapat munkát, mint az egyén 

megnyilvánulási képességét. A szerkezetében, bármely vitát egy dokumentálási szakasz előz meg, 

amelynek a keretében a diákok, együtt kell működjenek, hogy felépítsék az esetüket amelyet meg 

kell védjenek. A diákokat a csapat keretében való együttműködésre ösztönzik, annak a sikerének a 

biztosításának az érdekébe. 

A versenynek az aktuális szakaszának a fogadása, alkalmat nyújt egyes transz diszciplináris 

tevékenységeknek a megszervezésére Maros megyében, amely a figyelem központjába helyezné 

Maros megyét, mivel a versenynek a programjába hangsúlyt fektetnek Marosvásárhely városának 

az ismeretére, magába foglalva a városnak a turisztikai és kulturális létesítményeknek a 

meglátogatását. 

Az esemény újszerű Maros megyének és egy hasonló eseménynek a népszerűsítésének visszhangja 

lesz az oktatás terén és létrehozza az előfeltételeit a maros megyei fiataloknak, a nyitottságának 

érdekébe, egy új szemlélet felé, amely az egyéni érvényesülést illeti. 

 

5. Kis-Küküllő Völgye Fesztivál 2019: CULIN-ART FEST 

 



A Kis-Küküllő – Balavásár – Szováta 2019.10.25-27 között megszervezi a CULIN-ART FEST 

eseményt: kulináris kiállítás és kóstolás, amelynek a célja, a Kis-Küküllő menti hagyományos 

kulináris művészetnek a bemutatása és népszerűsítése, valamint a vidéken a turizmusnak a 

fejlesztése. 

Ennek a tematikai területnek a keretében a javasolt programok, a kiállításon és kóstoláson, a 

hagyományos kulináris örökségnek, mint turisztikai termékként való értékesítéséhez vezet. 

Úgy gondoljuk, hogy ezek az események, Maros Megyének konzisztens láthatóságot és a Maros 

Megyei mezőgazdaság, kulináris, oktatás és nem utolsó sorban a turizmus ágazatoknak a 

népszerűsítésének a lehetőségét fogják hozni. 

Mivel, egyes lehetőségeknek a nyújtása ezen ágazatok fejlesztésében, a gazdasági növekedés 

serkentését, a helyi termelőknek a támogatását a fejlődésnek az érdekébe és egy új szemléletben a 

fiataloknak a nevelésének egy különleges figyelemnek a nyújtását képezi, célok amelyeket a 

megyei közhatóság is felvállalt, úgy gondoljuk, hogy az ilyen partnerségeknek a támogatása helyi 

közösségnek az érdekébe van. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, alávetjük elemzésre és jóváhagyásra, a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 
 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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