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2020. szeptember 30.-i 

153. számú HATÁROZAT 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozó, 2020. 

július 30.-i 114. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 25539/24.09.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóságnak a 25609/24.09.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

25618/24.09.2020. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Tanácsnál iktatott kérelmeket, egyes megyei közérdekű 

tevékenységeknek, a megszervezésének, lebonyolításának és finanszírozásának érdekébe, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” és „e” betűk, megerősítve az (5) 

bekezdés „d” betűvel és a (7) bekezdés „a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásait 

alkalmazva,  

 

határoz: 

 

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

kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására 

vonatkozó, 2020. július 30.-i 114. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékletei a 

következőképpen lesznek kiegészítve: 

1. Az 1. melléklet, A Fejezet A Maros Megyei Tanács által, intézményekkel és szervezetekkel 

partnerségbe megvalósított tevékenységek, a 3. pont után beiktatnak három új pontot, a 4. pontot, az 

5. pontot és a 6. pontot, amelyeknek a tartalmuk megtalálható az 1. mellékletben. 

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

partnerségbe megvalósított tevékenységek, 3. pont után beiktatnak három új pontot, a 4. pontot, az 

5. pontot és a 6. pontot, amelyeknek a tartalmuk megtalálható a 2. mellékletben. 

(2) Az 1. és 2. mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

II. cikkely A szervező társulások, egyesületek, a tevékenységeket a helyi szinten létező 

epidemiológiai kontextus függvényébe fogják megtervezni és lebonyolítani, a kompetens hatóságok 

által bevezetett, SARS-CoV-2 vírus elterjedésének a megelőzési normáinak a betartásával, az 

érvénybe levő jogszabályok szerint. 
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III. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak,  a Gazdasági Igazgatóságának, 

a Nyárádmente Kistérségi Társulásnak, a ”Șopterean” Alapítványnak és a ”Straja Cetății Mureșene”  

Egyesületnek, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

25539/24.09.2020. sz.  

IX B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozó, 2020. 

július 30.-i 114. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítésére 

vonatkozó határozattervezethez 

 

A Nyárádmente Kistérségi Társulás, javasolja Maros megyében és a határos megyékben, a 

Nyárádmente interkulturális értékek népszerűsítése és oktatási segédlet megnevezésű program 

tervezetnek a megszervezését, amellyel hangsúlyt fektessenek a zene elméleti és gyakorlati 

tanulmányozására, hálát adva a minőségi oktatásnak, értékelve az embereket és hangsúlyt fektetve a 

gyermekeknek az oktatására és fejlődésére. 

Tényszerűen, az ilyen típusú tevékenységek lebonyolításával, az oktatásnak a támogatását követik, 

az életszínvonalnak a növelését, különböző módszerekkel gyakorlati támogatást nyújtva, azon tény 

miatt, hogy a zenei rész – elmélet, gyakorlat, alkalmazhatóság, jelenleg szó szerint be vannak tiltva. 

Ezek a kulturális fellépések egy sor értékes színházi, tánc és zenei előadást feltételeznek, úgy a 

művészi megjelenés szempontjából, mint a kulturális és stilisztikai diverzitás perspektívájából. 

Ezeket a szabad ég alatt vagy a javasolt települések színházi termeiben fogják rendezni, az időjárás 

és a lehetőségek függvényébe. 

Ugyanabban a kontextusban, a ”Șopterean” Alapítvány javasolja a ”Petre Săbădeanu” népdal 

előadó verseny-fesztiválnak a megrendezését, amelynek a célja a szellemi kulturális örökség 

megőrzése, értékesítése és népszerűsítése, az autentikus folklór felfedezésével, a fiataloknak a 

nevelésével, az olyan kivételes művészek, mint amilyen volt Petre Săbădeanu, által előadott 

népdalnak a kollektív memóriában való megőrzésének az érdekébe.  

A verseny hagyományosnak számít és esélyt nyújt a fiatal népzene előadók számára, a művészi 

kifejezésre, az országnak ebben a részében szervezett egyedi eseménynek a keretében. 

Folytatva a vonalat, az ”Oktatási alternatíva. A hagyományos értékek ápolása kulturális 

tevékenységekkel” Projekttel, egy másik oktatási lehetőségnek a létrehozását javasolja, a 

gyermekek és a fiatalok soraiban. A javasolt projekt, az oktatási folyamatnak egy segítő kiegészítés 

szeretne lenni, a vidéki származású kulturális hagyományok népszerűsítésének és ápolásának az 

érdekébe, városi környezetben. 

A projektnek a célja, egy oktatási modellnek a létrehozása, kiegészítés, amely egy pluszt hoz a fiatal 

generációnak az oktatásába, az autentikus hagyományok, a falu autentikus értékeinek, az örökség, a 

népviselet, a táncok, az énekek, a legendák, a népmesék, az anekdoták által nyújtott potenciának az 

értékesítésének az érdekébe és nem csak. Flash mob típusú szabadtéri előadásokat fognak tartani, 

népviseleti kiállításokat, maros megyei művészeknek, népművészeknek, hangszerénekesek, 
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zenekaroknak, néptáncegyütteseknek a részvételével, amelyek fiatalokból és gyermekekből jöttek 

létre, Maros megyének öt városában. 

A megyei érdekű célkitűzésekre vonatkozó elemzésnek a következtébe, kitűnt a javasolt 

eseményeknek a megszervezésének a szükségessége, a jelenlegi maros megyei közösségnek a 

szükségleteinek a megfelelőségének az érdekébe, amely mindem féle társadalmi kulturális 

perspektívától mentes, a jelen helyzeten való átlépésig, olyan tevékenységekkel, amelyek arra 

hivatottak, hogy biztosítsák a szükséges támogatást, azoknak a legyőzéséig, a COVID-19 

világjárvány hatásainak a megelőzésére és elhárítására vonatkozó törvényes előírásoknak a 

betartásának a kötelessége a szervezőkre hárul. 

A fennebbiek szempontjából, az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek 

szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanács részvételének a 

jóváhagyására vonatkozó, 2020. július 30.-i 114. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 

mellékleteinek a kiegészítésére vonatkozó határozattervezetet alá lehet vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak. 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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