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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

7722/20.03.2020. sz. 

IX.B/1 

2020. ______.-i 

___. számú HATÁROZAT 

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 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 7711/20.03.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóságnak a 7740/20.03.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

7756/20.03.2020. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál a 7476/18.03.2020. sz. alatt iktatott, kérést, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „e” betű, megerősítve az (7) bekezdés ”a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

I. cikkely 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 1 és 2 mellékletei módosulnak, amint 

következik:  

Az 1. sz. Melléklet 20 pontjánál és a 2. sz. Melléklet 20. pontjánál, az eseménynek a 

lebonyolításának az időpontja 2020. május 08-10 lesz. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és a  

Maros Rally Team Sport Klubnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

7711/20.03.2020. sz.  

IX B/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

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 

vonatkozó határozattervezethez 

 

 

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 Határozattal, jóváhagyták 2020. április 10-12 között való 

megszervezését, a Maros Megyei Tanács által, a Maros Rally Team Sport Klubbal partnerségbe, a 

”Translivania Motor Show” sporteseménynek a megszervezését. 

Ennek a tevékenységnek a lebonyolításának a jóváhagyása után, a Maros Rally Team Sport Klub, 

kérte a lebonyolításnak az idejének a módosítását 2020 május 08-10 közöttire, alkalmazva a 

Románia területén a szükségállapotnak a bevezetésére vonatkozó 195/16.03.2020. sz. Elnöki 

Rendelet előírásait, 50. cikkely ”A szükségállapot idejére, a központi és helyi közigazgatási 

hatóságok, oly módon fognak intézkedni a tevékenységek megszervezésének az érdekébe, hogy 

amennyire lehetséges, legyen elkerülve a személyek közötti direkt kontaktus, beleértve az 

elektronikus kommunikációs eszközöknek a használatát”. A szükség állapotot 30 napra rendelték el, 

azaz 2020. 04. 15.-ig. 

Figyelembe véve, a fennebb bemutatottakat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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