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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 

7730/20.03.2020. sz. 

IX B/1 akta 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

A 2020. márciusi 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 S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. 2020. évi bevételi és kiadási 

költségvetésének a jóváhagyására vonatkozóan. 

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

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Közszolgálati bizottság. 

 

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. 

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

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

bizottság. 

 

3. Határozattervezet egyes ingatlanoknak, 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. 

 

4. Határozattervezet a Mezőpanit Község Helyi Tanácsának címzett, egy földterületnek Mezőpanit 

községnek a köztulajdonából Maros megyének a köztulajdonába való átutalásáról szóló kérésre 

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

mellékleteinek a módosítására vonatkozóan. 

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

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

bizottság. 

 

6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács által irányított gazdasági-szociális tevékenységeknek a 

2020. évi programjának a jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Regionális fejlesztési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

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

 

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. 

Illetékes osztály: Humánerőforrás szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Szociális-kulturális bizottság. 

 

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. 

Illetékes osztály: Közigazgatási és kancellária szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

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

bizottság. 

 

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. 

Illetékes osztály: Humánerőforrás szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Közszolgálati bizottság. 

 

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. 

Illetékes osztály: Megyei közszállítási hatóság, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Közszolgálati bizottság. 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

 

 


