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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT 

 

20934/20.08.2019. sz. 

VI D/1 akta 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

A 2019. augusztusi soros ülésnek, a határozattervezeteinek a szakjelentéseinek, illetve a 

véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a 

szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan 

 

1. Határozattervezet a Maros megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására 

vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Költségvetési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság. 

 

2. Határozattervezet a ”Romániának az iskolákért programjának, a 2019-2020-as tanév szeptember-

december időszakra” való kivitelezéséhez szükséges összegeknek, Nyárádszereda város helyi 

költségvetésébe való kiutalásának a jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Költségvetési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Szociális-kulturális bizottság. 

 

3. Határozattervezet a Maros Megyei tanácsnak alárendelt kulturális intézményeknek egyes díjainak 

és illetékeinek a jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Költségvetési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Szociális-kulturális bizottság. 

 

4. Határozattervezet a Marosvásárhely-i ”Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. vonatkozó egyes pénzügyi 

intézkedéseknek a meghatározásáról. 

Illetékes osztály: Vagyonkezelési, közszolgálati, vállalatirányítási osztály, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Közszolgálati bizottság. 

 

5. Határozattervezet a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. 2019. évi bevételi és kiadási 

költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának az elfogadására vonatkozó 49/2019. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Vagyonkezelési, közszolgálati, vállalatirányítási osztály, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Közszolgálati bizottság. 

 

6. Határozattervezet a Maros megye magán tulajdonában levő, Gernyeszeg község területén 

található ingatlannak közárverésen való eladásának a jóváhagyására vonatkozóan. 
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Illetékes osztály: Vagyonkezelési, közszolgálati, vállalatirányítási osztály, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok 

bizottság. 

 

7. Határozattervezet a Mezőzáh, Park utca 10 sz. alatti ingatlant érintő egyes intézkedéseknek a 

jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Vagyonkezelési, közszolgálati, vállalatirányítási osztály, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok 

bizottság, Terület és városrendezési bizottság. 

 

8. Határozattervezet a Marosvásárhely Köteles Sámuel utca 33 sz. alatti egyes építményeknek, 

Maros megyének a köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Vagyonkezelési, közszolgálati, vállalatirányítási osztály, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok 

bizottság. 

 

9. Határozattervezet a Marosvásárhely-i S.C. Compania Aquaserv S.A. működési körzetében a 

Ivóvíz ellátási és a kanalizálási szolgáltatásnak a szabályzatának és a Természetes/jogi személyek 

részére az ivóvíz ellátási és a kanalizálási szolgáltatásnak a végzésének/biztosításának a 

szerződésének a modelljének a módosítására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Regionális fejlesztési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok bizottság, Közszolgálati 

bizottság. 

 

10. Határozattervezet az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társulásnak az 

Alapító okiratának és a Statútumának a módosítására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Regionális fejlesztési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok bizottság, Közszolgálati 

bizottság. 

 

11. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes 

szervezési intézkedéseinek a meghatározásáról szóló, 2019. január 31.-i 7. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Humánerőforrás szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok 

bizottság. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

 

 


