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2020. augusztus 27.-i 

136. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács és a ”Harmonia Cordis” Egyesület közötti együttműködésnek a 

jóváhagyására vonatkozóan, a Harmonia Cordis – Nemzetközi Gitár Fesztivál megszervezésének az 

érdekébe 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 22326/20.08.2020. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság 22438/21.08.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 

22488/21.08.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a ”Harmonia Cordis” Egyesület kérését, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

21472/2020. sz. alatt iktattak, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „b” betű, megerősítve az (5) bekezdés „d” 

betű és a (7) bekezdés „a” betű által, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásaira tekintettel,  

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács és a ”Harmonia Cordis” Egyesület közötti 

együttműködést, a Harmonia Cordis – Nemzetközi Gitár Fesztivál megszervezésének az érdekébe, 

a jelen határozat szerves részét képező 1. sz. melléklet szerint. 

2. cikkely A ”Harmonia Cordis” Egyesület a helyi szinten létező járványügyi kontextus 

függvényébe fogja megtervezni és lebonyolítani a tevékenységeket, betartva a kompetens 

hatóságok által bevezetett, SARS-CoV-2 vírus elterjedésének a megelőzési normáit, az érvényben 

levő jogszabályok szerint. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, a ”Harmonia Cordis” Egyesületnek és a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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IX B/1 akta 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Tanács és a ”Harmonia Cordis” Egyesület közötti együttműködésnek a 

jóváhagyására vonatkozóan, a Harmonia Cordis – Nemzetközi Gitár Fesztivál megszervezésének az 

érdekébe 

 

A ”Harmonia Cordis” Egyesület, egy fesztiválnak a megszervezését javasolja, amely művészi 

tanfolyamokat, szóló gitár előadásokat, kamarazene koncerteket foglal magába, úgy online, mint a 

fesztivál ideje alatt. 

A megyei érdekű prioritásokra és célkitűzésekre vonatkozó elemzés következtébe, a javasolt 

eseménynek a támogatásának a szükségessége született, a maros megyei közösség szükségleteinek 

megfelelendő, amely bármilyen szociális-kulturális perspektívától elesik a jelen helyzet 

áthidalásáig, olyan tevékenységekkel, amelyek biztosítják a szükséges támogatást, ahhoz, hogy a 

jelen helyzetet legyőzhesse, a szolgáltatókra hárulva a COVID 19 világjárvány hatásainak a 

megelőzésére és leküzdésére vonatkozó törvényes előírásoknak a betartásának a kötelezettsége. 

A bemutatott terv – Harmonia Cordis – Nemzetközi Gitár Fesztivál – egy hatásos terv, amely 

hagyománnyal rendelkezik és egy, a terv lebonyolításának a teljes idejére kiterjedő, nemzetközi 

versenynek a bevezetése által van képviselve. Ez a verseny, az EuroStrings nevű európai szinten 

létrehozott partnerségnek az előfutára és a célja a fiatal artisták támogatása szakmai téren, 

mobilitási tevékenységekkel az európai térség keretében, összehozva az összes, az Európai Unió 

szintjén, a gitár tudománya terén a fejlődésbe avatott artistát, tanárt és személyt, és nem csak. A 

”Harmonia Cordis” Egyesület kérése, egyes szükséges helyiségeknek a használatának az 

engedélyezéséből áll (a Kultúrpalota termei, 16:00-21:00 időintervallumban, a közigazgatási épület 

helyiségei, a Maros Megyei Közigazgatási Személyzet Továbbképző Központja). 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, javasoljuk elemzésre és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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