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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT 

 

 

3999/13.02.2020. sz. 

IX B/1 akta 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

A 2020. februári soros ülésnek, a határozattervezeteinek, a szakjelentéseinek, illetve a 

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

szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan 

 

1. Határozattervezet Maros megyének a 2020. évi általános költségvetésének és egyes költségvetési 

intézkedéseknek a meghatározásának a jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Költségvetési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság. 

 

2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács által, a menetrendszerinti járatokkal végzett, 

térítésköteles közszemélyszállítás terén kivitelezett, jellegzetes szolgáltatásoknak, a díjainak a 

jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Megyei közszállítási hatóság, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Közszolgálati bizottság. 

 

3. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház által, a „Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 

udvarának a kiépítése” beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan. 

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

Szakbizottság: Közszolgálati bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok 

bizottság. 

 

4. Határozattervezet a 2019. évre a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak 

alárendelt/felépítését alkotó egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások 

személyenkénti, havi átlag költség meghatározására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Költségvetési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

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

 

5. Határozattervezet a 2020. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a 

megállapítására, az egy főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az 

egyéni hozzájárulásnak, a kiszámításának az alapját képező, a havi jövedelemnek a 

megállapításánál figyelembe vett jövedelem osztályoknak a meghatározására vonatkozóan. 
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Illetékes osztály: Költségvetési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

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

 

6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozóan, egyes 

megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és 

finanszírozásában. 

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

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Közszolgálati bizottság, Jogügyi, közrendészeti és 

nemzetközi kapcsolatok bizottság. 

 

7. Határozattervezet Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő 

finanszírozások odaítélésének éves programjának jóváhagyásáról, a 2020. évre, a kultúra, 

felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén. 

Illetékes osztály: Humánerőforrás szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

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

bizottság, Szociális-kulturális bizottság. 

 

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

szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Humánerőforrás szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság. 

 

9. Határozattervezet a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros 

Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a társaság adminisztrátorainak a mandátumainak a 

megújítására vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről. 

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

Szakbizottság: Közszolgálati bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok 

bizottság. 

 

10. Határozattervezet a Maros megyei Terület és Városrendezési Műszaki Bizottságnak a 

Szervezési és Működési Szabályzatának a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Terület és városrendezési igazgatóság, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Terület és városrendezési bizottság, Közszolgálati bizottság. 

 

11. Határozattervezet a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottságnak az összetételének a 

módosításáról. 

Illetékes osztály: Közigazgatási és kancellária szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Szociális-kulturális bizottság, Közszolgálati bizottság. 
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12. Határozattervezet a 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett 

térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjának, 6 megyei útvonalának, amelyeket az előző 

szállítást végzők visszamondtak, az útvonallicenceinek 60 napos, meghatározott időre való 

odaítélésére vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Megyei közszállítási hatóság, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Közszolgálati bizottság. 

 

13. Határozattervezet a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség keretében, a gépkocsivezetőknek az 

elméleti és gyakorlati felkészülésének az érdekébe végzett, felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének 

érdekébe, a szükséges keretnek a biztosítására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: „Transilvania Motor Ring” ügykezelő – karbantartó szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

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

bizottság. 

 

14. Határozattervezet egy településnek, egy új személynyilvántartó helyi közösségi közszolgálathoz 

való, aktuális besorolásának a módosítására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Közszolgálati bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok 

bizottság. 

 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

 

 


