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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

 

 

2019. _______.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

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

47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására és 

kiegészítésére vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 12486/27.05.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

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

véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál a 12184/23.05.2019. sz. alatt iktatott, a megyei 

közérdekű tevékenységeknek a szervezésére, lebonyolítására és finanszírozására vonatkozó kérésre, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

valamint a 91. cikkely (6) bekezdés „a” betű előírásainak alapján, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

 

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, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékletei módosulnak és 

kiegészítődnek, amint következik:  

1. Az 1. Melléklet 69. pont után, beiktatnak egy új pontot, a 70. pontot, amelynek a tartalma az I 

mellékletbe van foglalva. 

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

partnerségbe megvalósított tevékenységek, a 69. pont után, beiktatnak egy új pontot, a 70. pontot, 

amelynek a tartalma a II mellékletbe van foglalva.  

3. Az 1. Melléklet 26. pont és a 2. Melléklet, A. Fejezet A Maros Megyei Tanács által, 

intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe megvalósított tevékenységek, 26. pontba, az 

esemény lebonyolításának a periódusa 2019. augusztus 05-16. 

(2) Az I és II mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 
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II. cikkely Jelen határozatot közlik a ”Pro Vita Cristiana” Alapítvánnyal, a K'ARTE egyesülettel és 

a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

12486/27.05.2019. sz.  

VI 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, 

47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására és 

kiegészítésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács megyei közérdekű programokat kezdeményez, programok, amelyek 

általános célkitűzése egy stratégiai szegmensnek a kirajzolódása, a szociális fejlődés és a kulturális 

örökség és turizmus értékesítésének az érdekébe. 

A kultúra és spiritualitás a fiatal keresztények részére – egy program, amelyet a ”Pro Vita Cristiana” 

Alapítvány javasol és több mint 150 fiatalnak a részvételét feltételezi, akik közül több mint 130 

iskolás korú és 20 önkéntes egyetemista, akik aktívak a folyó év iskolai/egyetemi évében, és akik 

oktatási – tanítási tevékenységeken vesznek részt, Maros megyének különböző egyetem előtti és 

egyetemi oktatási intézményeiben. Ezen személyek együtt az irányító tanügyi káderekkel, illetve 

római-katolikus papokkal, több tevékenységet bonyolítanak le a fenn említett programnak a 

keretében, amelyeket a Szent Atya Romániai látogatásának alkalmával történő történelmi 

találkozásnak szentelnek. A projektnek a haszonélvezői az egyetem előtti és az egyetemi oktatásnak 

azon diákjai, akik szeretnének felkészülni és részt venni. 

A projektet a ”Pro Vita Cristiana” Alapítvány szervezi, partnerségbe, a Marosvásárhely-i 

”Keresztelő Szent János” Római – Katolikus Parókiával és a Marosvásárhely-i ”II. Rákóczi Ferenc” 

Római – Katolikus Teológiai Líceummal, és javasolják a Maros Megyei Tanácsnak, egy közös 

megyei közérdekű szociális-kulturális tevékenységnek a kivitelezését, amellyel a spirituális és 

kulturális fejlődésnek szánt eseményt szerveznek. 

Ugyanakkor, a helyiségek rendelkezésre állására vonatkozó okok miatt, megküldik a Maros Megyei 

Tanácsnak a 47/17.04.2019. sz. Határozatával jóváhagyott, a K'ARTE Egyesület által javasolt 

”Kerek Erdő” eseménynek az elhalasztását, 2019. augusztus 05-16-ra. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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