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2018. október 18.-án kelt 

478. számú rendelet 

A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról  

2018. október 24-én 13,00 órára  

 

A Maros Megyei Tanács elnöke, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 94. cikkelyének (1), (3), (5), (7), (8) bekezdés és a 106. 

cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

elrendeli: 

Egyetlen szakasz: a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2018. 

október 24-én 13,00 órára a Közigazgatási Palota nagytermébe, a következő  

 

napirenddel: 

 

1. Határozattervezet a Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a 
kiigazítására vonatkozóan; 

   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

2. Határozattervezet a Marosvásárhely-i ”Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V., 2018. évi 
Bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan; 

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

3. Határozattervezet Maros megye, 2018 szeptember 30.-i, konszolidált általános 
költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan; 

   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

4. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye 
köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei 
Tanács Határozat Mellékletének a kiegészítésére vonatkozóan; 

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke 

 



5. Határozattervezet a 2019. év folyamán, a természetbe kifejezett haszonbérnek, 
lejbe való meghatározásának érdekébe, a mezőgazdasági termékeknek, az 
átlagárainak a megállapítására vonatkozóan; 

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

6. Határozattervezet az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek 
szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a 
részvételének a jóváhagyásáról szóló, 23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács 
Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke  

  

7. Határozattervezet a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált 
Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, az 1-7 övezetekhez tartozó, 
Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok 
összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az 
ügykezelésének a delegálási dokumentációinak a véleményezésére vonatkozóan; 

   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

8. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági 
dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók 
jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási 
kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos 
program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való 
finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács 
Határozattal jóváhagyott, a ”Közúti könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – 
Szeben megye határa, 29+072-30+922 km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-
gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan;  

   Indítványozó: Ovidiu Dancu – Maros Megyei Tanács Alelnöke 

 

9. Határozattervezet az ”Útpadkák és árkok kiépítése a DJ135-ös megyei úton 
Marosvásárhely – Nyárádszereda – Sóvárad – Hargita megye határa, 1+900-10+350 
km” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációnak és a műszaki-gazdasági 
mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan; 

   Indítványozó: Ovidiu Dancu – Maros Megyei Tanács Alelnöke 

 

10. Határozattervezet a 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti 
személyszállítási megyei programba foglalt, egy olyan útvonalhoz tartozó 
útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan, amelytől az előző szállító elállt; 

   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

11. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-
személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes 
útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan; 

   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke 

 



12. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények. 

 
 

ELNÖK                                Törvényességét véleményezte 
Péter Ferenc                             JEGYZŐ 
                        Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: Ligia Dascălu 
Ellenőrizte: Genica Nemeș végrehajtó igazgató 
Pld. sz. 2 


