
MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 

 

2020. március 20.-án kelt 

240. számú rendelet 

A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról  

 

 

 

A Maros Megyei Tanács elnöke, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

178. cikkely (1) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) 

betű, 135. cikkely által és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján, 

 

 

elrendeli: 

 

 

1. cikkely (1) Összehívja a Maros Megyei Tanácsnak a plénumát nyilvános soros ülésre, 

2020. március 26.-ra, 13,00 órától. 

(2) A soros ülésnek, a napirendjének a tervezete, a jelen rendeletnek a szerves részét 

képező mellékletben található. 

2. cikkely A megyei tanácsnak a nyilvános jellegét, a gyűlésnek az élőbe közvetítésével 

biztosítják, az intézménynek a facebook oldalán. 

3. cikkely A jelen rendeletet köztudomásra hozzák a helyi sajtóban és a hatóságnak az 

internetes oldalán és megküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a 

Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a független igazgatóságainak, 

szolgálatainak és osztályainak. 

 

 

ELNÖK  
Péter Ferenc 

 

Ellenjegyzi 
FŐJEGYZŐ 
Paul Cosma

 



A Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2020. 03. 20.-i 240. sz. 

Rendeletének a melléklete 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a márciusi soros ülésének a 

NAPIRENDTERVEZETE 

      

1. Határozattervezet a S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. 2020. évi bevételi és kiadási 
költségvetésének a jóváhagyására vonatkozóan;  

   Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

2. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye 
köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 
42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékletének a módosítására és 
kiegészítésére vonatkozóan; 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

3. Határozattervezet egyes ingatlanoknak, Maros megyének a köztulajdonából a 
magántulajdonába való átutalására vonatkozóan; 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

4. Határozattervezet a Mezőpanit Község Helyi Tanácsának címzett, egy földterületnek 
Mezőpanit községnek a köztulajdonából Maros megyének a köztulajdonába való 
átutalásáról szóló kérésre vonatkozóan; 

   Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

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 vonatkozóan; 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács által irányított gazdasági-szociális 
tevékenységeknek a 2020. évi programjának a jóváhagyására vonatkozóan;  

   Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

7. Határozattervezet a 2020. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem 
visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött 
pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására 
vonatkozóan;  

   Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 



8. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Czegei Wass Kulturális Alapítvány 
közötti partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan, az „ENLIVEN generációk közötti 
gondozó központ – Holtmaros” projektnek a kivitelezésének az érdekébe; 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

9. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Őrző-védő Hivatal Megyei 
Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő Szolgálattá való átszervezéséről, illetve az új 
intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti felépítésének jóváhagyásáról szóló 
113/12.08.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak, az 1 és 2 mellékleteinek a 
módosítására vonatkozóan;  

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

10. Határozattervezet a 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett 
térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjának, foglalat egyes 
útvonalaknak, amelyeket az előző szállítást végzők visszamondtak vagy amelyekre 
nem nyújtottak be meghosszabbítási kérelmet, az útvonallicenceinek 60 napos, 
meghatározott időre való odaítélésére vonatkozóan; 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

11. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények. 

 

 
ELNÖK  
Péter Ferenc 
 


