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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

TERVEZET 

 

 

2018. október 27.-i 

___. számú HATÁROZAT 

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 módosítására 

vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 22385/18.10.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnak a 23/15.02.2018. sz. Határozatával jóváhagyott, 

megyei közérdekű tevékenységeknek a szervezésére, lebonyolítására és finanszírozására vonatkozó, 

a Maros Megyei Tanácsnál iktatott kérvényeket, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „e” betű megerősítve az (5) bekezdés 

„a” betű 4. pont és a 91. cikkely (6) bekezdés „a” betű előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

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

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

szóló, 23/15.02.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékletei módosulnak, amint 

következik:  

1. Az 1. Melléklet 59. pontba és a 2. Melléklet 59. pontba, A Fejezetbe – A Maros Megyei Tanács 

által szervezett tevékenységek, intézményekkel és szervezetekkel közreműködve az esemény 

lebonyolításának a periódusa 2018. november 07-08. 

2. A 2. Melléklet 38. pontba, a C. Fejezetbe – A Nagy Egyesülés és az Első Világháború 

Centenáriumának alkalmával szervezett rendezvények programja az esemény lebonyolításának a 

periódusa 2018. november 01-09. 
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II. cikkely A jelen határozatot közlik a ”Vio Lady&Music-Media” Kulturális Társaságnak, a Maros 

Megyei Képzőművész Egyesületnek, illetve a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági 

Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

22385/18.10.2018. sz.  

VII D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

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 módosítására 

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács megyei közérdekű programokat kezdeményez és kivitelez, 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 Határozattal, illetve a 101/30.08.2018. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozattal, jóváhagytak egy sor összetett projektet, amelyeket olyan szervezetek 

készítettek, amelyeknek a tevékenységi tárgyuk a kulturális projekteknek a fejlesztése is. Ezek 

szerint, egyes szervezők megállapították, hogy az adódott bizonyos esetek a periódusoknak a 

módosításához vezetnek, ahhoz, hogy ezek megfelelően legyenek kivitelezve. Ennek értelmébe, a 

tevékenységek, amelyekre objektív okokból periódusváltoztatást kérnek a következők: 

- Maros Megyei Média Gála - ”Vio Lady&Music-Media” Kulturális Társaság; 

- Festészet és kiállítás tábor a Nagy Egyesülés 100. évének a megünneplésének érdekébe – Maros 

Megyei Képzőművész Egyesület; 

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

határozattervezetet. 

               

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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