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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

 

6232/06.03.2020. sz. 

IX B/1 akta 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

A 2020. márciusi rendkívüli ülésnek, a határozattervezeteinek a szakjelentéseinek, illetve a 

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

szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan 

 

1. Határozattervezet Ionela – Daniela Balaș megyei tanácsos mandátumának, jog szerinti 

megszűnésének, a megállapítására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Közigazgatási és kancellária szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok bizottság. 

 

2. Határozattervezet a Maros megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazításáról. 

Illetékes osztály: Költségvetési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság. 

 

3. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és 

kiadási költségvetésének és a működtetésének, az állami támogatásának a jóváhagyására 

vonatkozóan. 

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

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Közszolgálati bizottság. 

 

4. Határozattervezet a Mezőzáh-i, 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. 

 

5. Határozattervezet az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek 

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

jóváhagyásáról szóló, 22/20.02.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 

mellékleteinek a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan. 

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

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Szociális-kulturális bizottság, Jogügyi, közrendészeti 

és nemzetközi kapcsolatok bizottság. 
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6. Határozattervezet a 2020. évi Ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységeknek a 

meghatározásáról. 

Illetékes osztály: Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Szociális-kulturális bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok 

bizottság. 

 

7. Határozattervezet a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság összetételének a módosítására 

vonatkozó 2020. február 20.-i 27. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a tartalmában található 

elírásnak a kiigazítására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Közigazgatási és kancellária szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Szociális-kulturális bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok 

bizottság. 

 

8. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház keretében betöltetlen levő egyes 

részlegvezetői tisztségek elfoglalásának az érdekébe szervezendő versenyvizsgának a 

véleményezésére vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Humánerőforrás szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Közszolgálati bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok 

bizottság. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

 

 


