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2020. április 30.-i 

63. számú HATÁROZAT 

A "SOLIDARIS" megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezésének, az együttműködési 

egyezményének a jóváhagyására vonatkozó 44/31.03.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. 

sz. mellékletének a módosítására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 11172/29.04.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztály szakjelentését, 

a Jogügyi Szolgálat jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a 10904/2020. sz. alatt iktatott kérését a SOLIDARIS Egyesületnek, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányhatározat 173. cikkely (1) bekezdés e) betű, megerősítve a (7) bekezdés a) 

betűvel, valamint a 135. cikkely (8) bekezdés és a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek 

alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely A "SOLIDARIS" megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezésének, az 

együttműködési egyezményének a jóváhagyására vonatkozó 44/31.03.2020. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat 1. sz. melléklete, a következőképpen módosul: 

10. pont, ”A program költségvetése” módosul és a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe 

foglaltak lesz a tartalma. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik a Román Vöröskereszt Maros Megyei kirendeltségének, a 

Marosvásárhely-i „Solidaris” Egyesületnek, a Maros Megyei Könyvtárnak és a Maros Megyei 

Tanács Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

11172/29.04.2020. sz. 

IX.B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Határozattervezet a "SOLIDARIS" megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezésének, az 

együttműködési egyezményének a jóváhagyására vonatkozó 44/31.03.2020. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat 1. sz. mellékletének a módosítására vonatkozóan  

 

Figyelembe véve, a SARS-CoV-2 koronavírus elterjedése által kialakult nemzetközi epidemiológiai 

helyzetnek a fejlődését, valamint az Egészségügyi Világszervezet által kihirdetett „Világjárványt”, a 

helyi közigazgatási hatóságok kötelesek, a COVID-19 elterjedését megelőző intézkedéseket 

azonosítani és nyilvántartani a több mint 65 éves személyeket, akiknek nincsenek támogatóik vagy 

más segítségük, biztosítsanak nekik támogatást, a lakáson kívüli tartózkodásaik minimalizálásának 

az érdekébe. 

Ebben a kontextusban, a megyei közhatóság, együttműködve a „Solidaris” Egyesülettel, a Román 

Vöröskereszt – Maros Megyei Kirendeltségével és a Maros Megyei Könyvtárral, a ”SOLIDARIS” 

megyei érdekű közprogramot indítványozta, amely a lakásaikon kívül korlátozott, rokonok nélkül 

élő vagy a közösségnek a támogatására szoruló személyeknek szól (idősszemélyek, fogyatékos 

személyek, a lakóhelyükön elszigetelten élő vagy elkülönítésben levő személyek, stb.). 

A programnak a lebonyolítása közben, a ”SOLIDARIS” Egyesület megállapította, hogy egyes 

kiadások nagyobbak bizonyos költségvetési vonalon és kisebbek más vonalakon, az eredetileg 

megbecsült helyzethez viszonyítva, mert eltérő beszerzési áraik vannak. Ezért kérik a Maros 

Megyei Tanácsot, egyes módosításoknak a jóváhagyását, oly módon, hogy ugyanazon kiutalt 

költségvetés keretében, áthelyezzenek egyes összegeket, mellékelve az ennek értelmében 

módosított kiadási költségvetést. 

A fennebbiek értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a "SOLIDARIS" megyei 

közérdekű programnak és annak a kivitelezésének, az együttműködési egyezményének a 

jóváhagyására vonatkozó 44/31.03.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. mellékletébe 

foglalt Program költségvetésének a módosítását, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 


	Hot 063_2020_HU
	Hot 063 ref apr_HU

