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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

2017. október 26.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és 

társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a 34/2017. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek módosításáról és kiegészítéséről 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 21755/13.10.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Tanácsnál a 19831/20.09.2017., 20927/04.10.2017., 

20893/04.10.2017., 21256/09.10.2017. számok alatt iktatott kérelmeket, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Tanács részvételének 

jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, 

kivitelezésében és finanszírozásában, 34/30.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 5. 

cikkelyének (2) bekezdésének előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének d) és e) betűjének, összevetve az (5) 

bekezdés a) betűjének 4. pontjával és a 91. cikkely (6) bekezdésének a) betűjének és a 97. 

cikkelyének (1) bekezdésének előírásainak alapján, 

határoz: 

I. cikkely A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű 

kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, 

34/30.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékletei módosulnak és 

kiegészítődnek, amint következik: 

1. Az 1. sz. mellékletbe az A alfejezet, „A Maros Megyei Tanács által kivitelezett tevékenységek, 

partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” a 11. pontját semmissé nyilvánítódik. 

2. Az 1. sz. mellékletbe az A alfejezet, „A Maros Megyei Tanács által kivitelezett tevékenységek, 

partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” 58. pontja utána beiktatják az 59 és 60 pontokat, 

amelyeknek a tartalmuk szerepel az 1. sz. Mellékletben, amely szerves része a jelen határozatnak. 

3. Az 2. sz. mellékletbe az A alfejezet, „A Maros Megyei Tanács által kivitelezett tevékenységek, 

partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” a 11. pontját semmissé nyilvánítódik. 

4. A 2. sz. mellékletbe az A alfejezet, „A Maros Megyei Tanács által kivitelezett tevékenységek, 

partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” 58. pontja utána beiktatják az 59 és 60 pontokat, 

amelyeknek a tartalmuk szerepel a 2. sz. Mellékletben, amely szerves rész a jelen határozatnak. 

5. Az 1. sz. mellékletbe, a C alfejezetbe, „A Nagy Egyesülés és az Első Világháború 

Centenáriumának alkalmával szervezett ünnepségek programjára vonatkozó tevékenységek” 

beiktatják 15. pontot, amelynek a tartalma szerepel az 1. sz. Mellékletben, amely szerves része a 

jelen határozatnak. 
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6. Az 2. sz. mellékletbe, a C alfejezetbe, „A Nagy Egyesülés és az Első Világháború 

Centenáriumának alkalmával szervezett ünnepségek programjára vonatkozó tevékenységek” 

beiktatják 15. pontot, amelynek a tartalma szerepel az 2. sz. Mellékletben, amely szerves része a 

jelen határozatnak. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik a “Comoara Transilvaniei” Kulturális Egyesülettel, a 

“Mureşul Superior” Kulturális Egyesülettel, a ”Grai Ardelean” Egyesülettel és a Maros Megyei 

Tanács Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  ______/____.2017 sz. 

VII D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek 

szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételének jóváhagyására vonatkozó, 

34/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek módosítására és 

kiegészítésére vonatkozó határozattervezethez 

 

 

A jelen tervezettel javasolják a Maros Megyei Tanács 34/2017. sz. Határozatának, amellyel 

jóváhagyták a Maros Megyei Tanács részvételét a megyei közérdekű kulturális és társadalmi 

tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a módosítását és kiegészítését, 

ahogy következik: 

1. Mivel a ”Campionat 100 Tracks” esemény szervezői, amelyet a ”Club sportiv 100 Tracks” 

Egyesület javasolt és 11. pozícióba foglaltak, az A alfejezetben, „A Maros Megyei Tanács 

által kivitelezett tevékenységek, partnerségben intézményekkel és szervezetekkel”, nem 

iktattak semmilyen a megtartásnak, a periódusának a megváltoztatására vonatkozóan 

(szeptember 11-17), és nem is jelentkeztek, hogy aláírják a hozzátartozó együttműködési 

egyezményt, helyénvalónak találjuk határozatnak az 1. és 2. Mellékleteinek a 11. pontjának 

a semmissé nyilvánítását; 

2. A 19831/20.09.2017. sz. alatt iktatott átiratával a „Şopterean” Alapítvány kérvényezi a 

„Petre Săbădeanu” Fesztiválnak a megrendezésének, a periódusának, 2017. november 01-

02, a módosításának a jóváhagyását. Objektív okokra hivatkozva – a verseny zsűrijének és a 

zenekarnak a hiánya, hogy optimális körülmények között lehessen megtartani, a 2017. 

november 19-20 periódust javasolják; 

3. A 21256/09.10.2017. sz. átirattal a Küküllők Völgye Fejlesztése Egyesület kérelmezi a 

”Küküllők Völgye Fesztiválja” eseménynek, a dátumának a módosítását, 2017 október 13-

15.-ről, 2017 december 05-10.-re, tekintettel a vidék közösségeinek a javaslatára 

(Vámosgálfalva, Ádámos, Mikefalva, Szászbogács, Dicsőszentmárton); 

4. A „Comoara Transilvaniei” Kulturális Egyesület megszervezi a ”La toată casa-i lumină!” 

román Karácsonyi ének és népdal fesztivált, a leg kiterjedtebb ilyen esemény az óvódás 

gyermekek részére, több mint 200 diák részvételével. Az esemény a vidék anyagi és nem 

anyagi hagyományos kultúra és értékek népszerűsítését szeretné, bátorítva az önkéntes 

cselekedeteket és a gyermekek aktív részvételét a megye kulturális életébe, részvétel, 

amelyet a ”Mikulás” jelenlétével fognak kiemelni, aki ajándékokat fog kiosztani minden 

gyermeknek, aki fellép a színpadra. A kérvényezett összeget – 10.000 lejt, fedezni lehet a 2. 

sz. Melléklet 11 pontjába foglalt összeggel, az említett esemény megszervezéséről való 

lemondással. 
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5. Egy másik kulturális esemény, amelyet javasolnak az A alfejezetbe „A Maros Megyei 

Tanács által kivitelezett tevékenységek, partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” 

való bejegyzésre, egy a Nagy Egyesülést megünneplő tematikai koncertnek a 

megszervezése, vagyis, ”Din Ardeal în Bucovina” Folklór koncertet, egy zenei momentum, 

amellyel az ”a ház tornácának vagy verandájának” embereinek közös szokásainak az 

egybehangzásának a kiemelésére. Együttműködve a Szucsáva-i ”Ciprian Porumbescu” 

Hivatásos Egyesülettel és a Román Televízióval, a „Mureşul Superior” Kulturális Egyesület 

figyelembe ajánl egy előadást – a hegedűk és hangok párbajait, amely az ország, nép iránti 

testvériséget és szeretetet fogják hirdetni. Az említett előadást 2015.11.03.-ra tervezték, a 

Marosvásárhely-i ”Mihai Eminescu” kultúrházban, és a város kulturális tevékenységébe egy 

zenei premiernek számít, tekintve a két történelmi régiót, Erdély és Bukovina. 

6. Ugyanúgy, egy szigorúan ünnepi regiszter szerint, érdemes a Nagy Egyesülés és az Első 

Világháború Centenáriuma alkalmával szervezett események programjába való felvételre, a 

Nyárádtő-i ”Grai Ardelean” Egyesület, egy eseménynek a megszervezését javasolja 

December 1.-jére – a Román Népviselet Felvonulása, a Maros megyei polgármesteri 

hivatalokkal együtt, a népviselet összekapcsolódása, Maros megye elismert énekesei által 

való belevonással, akik az előadást ősi kötelességi rangra emelve. A projekt a 99 évnek a 

kiemelését javasolja, a 2018. évet megelőző megemlékező momentumban, amikor több mint 

100.000 ember, minden vidékről Gyulafehérvárra tartott, hogy részt vegyen Románia 

történelmének a legfontosabb aktusának a megköttetésénél. Azokban a momentumokba, 

1.228 hivatalos delegáció volt jelen, amelyek alá is írták a Gyulafehérvár-i Nemzetgyűlést 

Döntését, mind a 130 választói körzetből és mind a 27 román vármegyéből, püspökök, 

kulturális személyiségek, akik kikiáltották, a „teljes nemzeti szabadságot”, „a direkt és 

egyenlő egyetemes szavazást”, „a sajtószabadságot” de a szolid kritériumok által 

alátámasztott reformokat különböző területeken. Mindenünnen voltak jelen, ünneplőbe 

öltözött románok, háromszínű zászlókkal, a származási községeket vagy vidékeket jelző 

táblákkal és nagy örömmel. Több mint százezer ember gyűlt össze, hogy jelen legyen a 

románok történelmének alap eseményénél. Úgy gondoljuk, hogy ez egy kötelesség azokkal 

szembe, akik az 1918-as momentumot lehetővé tették. 

Figyelembe véve a fent bemutatottakat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Mihaela Iordache, tanácsadó 
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