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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 

2021. augusztus 26.-i 
132. számú HATÁROZAT 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 
és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 

100/24.06.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1. és 2. sz. mellékleteinek a módosítására 
vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 22941/20.08.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 
Gazdasági Igazgatóságnak a 22996/20.08.2021. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 
23036/20.08.2021. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál a 22045/10.08.2021, 22518/16.08.2021 és 
21132/30.07.2021. sz. alatt iktatott, kéréseket, 

Tekintettel, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 
173. cikkely (1) bekezdés „e” betű, megerősítve az (7) bekezdés ”a” betűvel, valamint a 182. 
cikkely (1) bekezdés előírásaira, 

határoz: 

 

I. cikkely Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, 
kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról 
szóló, 100/24.06.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékletei módosulnak, 
amint következik:  

1. Az 1. sz. Melléklet 21. pont és a 2. sz. Melléklet 21. pont, A. Fejezet A Maros Megyei Tanács 
által, intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe megvalósított tevékenységek, az eseménynek 
a lebonyolításának az időpontja 2021.09.13-15; 

2. Az 1. sz. Melléklet 28. pont és a 2. sz. Melléklet 28. pont, A. Fejezet A Maros Megyei Tanács 
által, intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe megvalósított tevékenységek, az eseménynek 
a lebonyolításának az időpontja 2021. szeptember 19; 

3. Az 1. sz. Melléklet 58. pont és a 2. sz. Melléklet 58. pont, A. Fejezet A Maros Megyei Tanács 
által, intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe megvalósított tevékenységek, az eseménynek 
a lebonyolításának az időpontja 2021. szeptember 01-03. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik, a ”Outward Bound România” ifjúsági társulásnak, a ”Straja 
Cetății Mureșene” kulturális egyesületnek, a Küküllő mente Közösség Fejlesztési Társulásnak és a 
Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 
ELNÖK 

Péter Ferenc 
 

Ellen jegyzi 
FŐJEGYZŐ 
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 
 

22941/20.08.2021. sz.  
IX B/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, 

100/24.06.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1. és 2. sz. mellékleteinek a módosítására 
vonatkozóan 

 

 

A 100/24.06.2021. sz. Határozattal, a megyei közhatóság jóváhagyta a Maros Megyei Tanácsnak a 
részvételét, az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, 
kivitelezésében és finanszírozásában. 

Mivel, egyesek a tevékenységek szervezői közül, nehézségekbe ütköztek, a programjaik 
aspektusaira vonatkozóan, az eredetileg megállapított dátumhoz viszonyítva, a megváltoztatásukat 
javasolták, amint következnek: 

- a ”Carpathian Adventure 2021” esemény, amelynek a szervezői rákényszerültek, hogy a 2021. 
szeptember 13-15 közötti időszakra módosítsák az időpontot; 

- a ”Juhok levonulása a hegyekről” pásztorhagyomány fesztivál, amelynek a szervezői kérik a 
megrendezés idejének a módosítását 2021. szeptember 19.-re; 

- Küküllő Menti Fesztivál, amelyre kérik a tevékenységek lebonyolítási idejének a módosítását 
2021. szeptember 01-03.-ra; 

 Figyelembe véve, a fennebb bemutatottakat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt 
határozattervezetet. 

 
 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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