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2022. március 24.-i 

34. számú HATÁROZAT 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozó 

26/28.02.2022. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 7124/21.03.2022. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóságnak a 7134/21.03.2022. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

7142/21.03.2022. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál, a 4723/22.02.2022. sz., 5885/07.03.2022. sz., 

4558/21.02.2022. sz., 6785/17.03.2022. sz., 6925/18.03.2022. sz. és 6023/08.03.2022. sz. alatt 

iktatott, a megyei közérdekű tevékenységek megszervezésére, lebonyolítására és finanszírozására 

vonatkozó 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) és (2) bekezdésekkel megerősített 135. cikkely (8) bekezdés előírásaira, 

 

határoz: 

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

kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról 

szóló, 26/28.02.2022. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékletei módosulnak, amint 

következik:  

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

partnerségbe megvalósított tevékenységek, a 85. pont után beiktatnak hat új pontot, a 86., 87., 88., 

89., 90. és 91. pontokat, amelyeknek a tartalmai az I. mellékletbe vannak foglalva. 

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

partnerségbe megvalósított tevékenységek, a 85. pont után beiktatnak hat új pontot, a 86., 87., 88., 

89., 90. és 91. pontokat, amelyeknek a tartalmai a II. mellékletbe vannak foglalva. 

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

II. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanfelügyelőségnek, a Maros Megyei 

Kiválósági Központnak, a ”Marosvásárhely-i Club Rotary – Maris” egyesületnek és a Maros 

Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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7124/21.03.2022. 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 

26/28.02.2022. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítéséről 

 

 

A 26/28.02.2022. sz. Határozattal a megyei közhatóság jóváhagyta a Maros Megyei Tanácsnak a 

részvételét, az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, 

kivitelezésében és finanszírozásában. 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség pénzügyi támogatást kér az iskolai olimpiászoknak a 

megszervezésére, amint következnek: 

- Római-katolikus vallású magyar nyelvű Országos Olimpiász, V-XII. osztályok; 

- Német idegen nyelv Országos Olimpiász; 

- Ortodoxvallású Országos Olimpiász, V-VIII. osztályok; 

- Történelem Országos Olimpiász, V-XII. osztályok. 

A megyei hatóság, támogatja a teljesítmény orientált intézkedéseket, értékesítve a diákok érdekeit, a 

felkészülésük értelmében és egyes tanulást ösztönző kontextus biztosításáért. 

Hasonlóan, a ”Marosvásárhely-i Club Rotary – Maris” egyesület, támogatást kér a ”Rotary 

megemlékezik és ajándékoz” szociális – kulturális projekt megszervezéséhez, amely a 

Marosvásárhely-i, Szászrégen-i, Dicsőszentmárton-i Marosludas-i és Segesvár-i orvosi 

személyzetnek hozott nyilvános köszönetnyilvánítási forma, akik közvetlen beavatottak voltak a 

SARS-COV-2 vírus kezelésében, egy összejövetelnek a megszervezésével, ahol megemlékező 

kitüntetéseket – plaketteket, okleveleket, virágot nyújtsanak át. 

Ugyanabban a jegyben, 2022. április 2.-ra, kérik, a Marosvásárhely-i Kultúrpalota Kistermének és 

Kórustermének az ingyenes használatba adását, ”A kreatív gondolkodás szerepe a kiválóságra 

alkalmas diákok képzésében” Konferenciának a lebonyolításának az érdekébe, a Maros Megyei 

Kiválósági Központ által, intézmény, amely a Maros Megyei Tanfelügyelőségnek van alárendelve. 

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

határozattervezetet. 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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