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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2021. október 21.-i 

158. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, 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 a 

módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 28407/15.10.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóságnak a 28518/15.10.2021. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

28562/15.10.2021. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál a 25430/15.09.2021, 25760/17.09.2021., 

26874/29.09.2021., 18484/06.07.2021. és 26534/27.09.2021. sz. alatt iktatott, kéréseket, 

Tekintettel, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

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

(1) bekezdés előírásaira, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, 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 Határozat a 

következőképpen módosul:  

1. Az 1. sz. Melléklet 2. pont és a 2. sz. Melléklet 2. pont, A. Fejezet A Maros Megyei Tanács által, 

intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe megvalósított tevékenységek, az eseménynek a 

lebonyolításának az időpontja 2021.10.30 – 2021.11.15; 

2. Az 1. sz. Melléklet 36. pont és a 2. sz. Melléklet 36. pont, A. Fejezet A Maros Megyei Tanács 

által, intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe megvalósított tevékenységek, az eseménynek 

a lebonyolításának az időpontja 2021.11.19-21; 

3. Az 1. sz. Melléklet 52. pont és a 2. sz. Melléklet 52. pont, A. Fejezet A Maros Megyei Tanács 

által, intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe megvalósított tevékenységek, az eseménynek 

a lebonyolításának az időpontja 2021. 10.30.-2021.11.10. 

4. Az A. Fejezet A Maros Megyei Tanács által, intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe 

megvalósított tevékenységek, az 1. sz. Melléklet 58. pont és a 2. sz. Melléklet 58. pont után, 

beiktatnak két új pontot, az 59-es és 60-as pontokat, amelyek tartalma a jelen határozat szerves 

részét képező mellékletbe van foglalva. 
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II. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságának, a Maros Völgye Közösségfejlesztési Társulásnak, a ”Natura 2000 Dealurile 

Târnavelor” Társulásnak, a Marosvásárhely-i Magyar Egyetemisták Egyesületének, a ”Grai 

Ardelean” Kulturális Egyesületnek és a Maros Közösségi Alapítványnak, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért.  

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

28407/15.10.2021. sz.  

IX B/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az utólag módosított és kiegészített, 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 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 Maros Völgye Fesztivál, amelynek a szervezői kérték a program módosítását 2021. augusztus – 

szeptember 30-ról, 2021. október 30 – november 10-re; 

- a ”Fiatalok a tiszta környezetért” projekt, amelynek kérik a lebonyolítási időpontjának a 

módosítását, 2021. szeptember 15 – november 15 helyett, 2021. október 30 – november 30-ra; 

- a ”Marosvásárhely-i Egyetemista Napok” Fesztivál, amelynek kérik a lebonyolítási 

tevékenységeinek, az időpontjának a módosítását, 2021 októbere helyett, 2021. november 19 – 21 

között. 

Ugyanakkor, javasolják a Maros Közösségi Alapítvány támogatását, a ”Biztonságra nevelés – 

fiatalkori bűnözés” Projekt lebonyolításához, projekt, amelyet a Maros megyei V-VII. osztályos 

gyermekek támogatására javasoltak. 

Hasonlóan, december 1, Románia Nemzeti Napjának, a közeledtének a kontextusában, a ”Grai 

Ardelean” Kulturális Egyesület, Románia Nemzeti Napjának a megünnepelésének a megszervezését 

javasolja, tekintettel arra, hogy a világjárvány helyzet megengedi-e. A projekt keretében javasolt 

tevékenységek szerepe, az 1918. December 1.-i Egyesülés megvalósításának a kontextusára és 

ennek a történelmi pillanatnak a román nemzet fejlődésére való hatásra vonatkozó alapvető 

aspektusok kiemelése. Ugyanakkor, az embereknek alkalmuk lesz arra, hogy jellegzetes etnográfiai 

és folklór elemekre emlékezzenek és újra felfedezzenek bizonyos elemeket. 

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

határozattervezetet. 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 


	Hot 158_2021_HU
	Hot 158 ref apr_HU

