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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2021. november 25.-i 

190. 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 31842/18.11.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóságnak a 31881/18.11.2021. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

31913/18.11.2021. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál a 30338/02.11.2021, 31012/09.11.2021., 

31687/16.11.2021. és 31749/17.11.2021. 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 39. pont és a 2. sz. Melléklet 39. pont, A. Fejezet A Maros Megyei Tanács 

által, intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe megvalósított tevékenységek, az eseménynek 

a lebonyolításának az időpontja 2021.11.26; 

2. Az 1. sz. Melléklet 45. pont és a 2. sz. Melléklet 45. pont, A. Fejezet A Maros Megyei Tanács 

által, intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe megvalósított tevékenységek, az eseménynek 

a lebonyolításának az időpontja 2021.12.04-05; 

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

megvalósított tevékenységek, az 1. sz. Melléklet 60. pont és a 2. sz. Melléklet 60. pont után, 

beiktatnak két új pontot, a 61-es és 62-es pontokat, amelyek tartalma a jelen határozat szerves részét 

képező mellékletbe van foglalva. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságának, a ”Cântecul Târnavelor” Kulturális Egyesületnek, a ”Șopterean” Alapítványnak, a 

”Centrul Multimedia Pro Art Maria” és a ”Titánzene” Kulturális Egyesületnek, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért.  

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

31842/18.11.2021. 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, nem várt helyzetekbe ütköztek, kérvényezték az 

események lebonyolítási idejének a módosítását. 

Ezek szerint, a ”Petre Săbădeanu népdal előadói nemzetközi fesztivál-verseny” projekt 

lebonyolításában, a versenyzők részéről jövő bizonytalan visszajelzések miatt, amelyekben 

kinyilvánították a szándékukat, hogy csak akkor vennének részt, hogyha a járvány helyzet országos 

szinten stabilizálódik, a szervezők rákényszerültek a projekt lebonyolításának az elnapolására, 

kérvényezve a tervezett esemény lebonyolítási idejének a módosítását 2021. november 10-11-ről, 

2021. december 04-05-re. 

Hasonlóan, a ”Centrul Multimedia Pro Art Maria” Társulás kéri a ”La umbra nucului bătrân” (Az 

öreg diófa árnyékába” esemény elnapolását, mivel október hónap idején a SARS COV 2 

fertőzöttség magas volt és elsődlegesnek gondolták a résztvevők védelmét, amelynek értelmébe 

2021. november 26.-át javasolja, az esemény lebonyolítási idejeként. 

Ugyanakkor, tekintettel Románia december 1.-i Nemzeti Napjára, a ”Cântecul Târnavelor” 

Kulturális Egyesület (A Küküllő-menti dal), egy rendkívüli Folklór előadást szándékozik szervezni, 

hazafias medalion a ”Noi toți, dintr-o istorie ne naștem!” (Mind egy történelemből születünk) 

címmel, minden románnak a tiszteletére. 

Hasonlóan, a ”Titánzene” Kulturális Egyesület, egy Karácsonyi Koncertnek a megszervezését 

javasolja, amely a Marosvásárhely-i Vár Református Templomában lesz rendezve. 

Fontosnak tekintjük ezeknek a kulturális-nevelő eseményeknek a megszervezését, amelyekkel a 

régió kulturális gazdagságának a népszerűsítését szeretnék, kiemelve a történelmünk 

értékesítésének a fontosságát, de a Karácsonynak, az év egyik legfontosabb keresztyén ünnepnek a 

kiemelését is, amikor a közönségnek bemutatják a leg kedveltebb hagyományokat és sajátos 

szokásokat, szervezett keretek között, helyi és külföldi meghívottakkal. 
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Figyelembe véve, a fennebb bemutatottakat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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