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2020. április 23.-án kelt 

267. számú rendelet 

A Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének az azonnali összehívásáról  

 

A Maros Megyei Tanács elnöke, 

Tekintettel, a jelenlegi epidemiológiai kontextusnak az alakulására, valamint a 3/2020. 

sz. Katonai Rendelettel elrendelt tilalmakra és korlátozásokra, 

Mivel, a tevékenységeknek az optimális körülmények között való lebonyolításának az 

intézkedéseinek a meghatározása, az egészségügyi fegyelmi szabályoknak a 

betartásával, a közhatóságnak a kötelessége,  

Elemezve a 3/2020. sz. Katonai Rendelet 2. cikkely előírásainak a hatását, a Tanácsnak 

a jelenlegi összetételének függvényébe, alátámasztva a helyi választott, mandátumának 

a gyakorlásához, egyenlő körülmények biztosításának a kötelességével, a Tanácsnak az 

összes tagjának a részére, 

Tekintettel arra, hogy az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Tanácsnak a 

115/2019. sz. Határozatával jóváhagyott, a Maros Megyei Tanácsnak a szervezési és 

működési szabályzatának a 681 cikkely által említett körülmények teljesültek, 

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

178. cikkely (2) bekezdés, 179. cikkely alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) 

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

 

elrendeli: 

 

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

ülésre, 2020. április 24.-én 13,00 órától, amely videokonferencia rendszerbe lesz 

lebonyolítva. 

(2) A rendkívüli ülésnek, a javasolt napirendjének a tervezete, a jelen rendeletnek a 

szerves részét képező mellékletben található. 

2. cikkely (1) A megyei tanácsnak a nyilvános jellegét, az intézmény facebook-os 

közösségi oldalán, élő közvetítéssel lesz biztosítva. 

(2) Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Tanácsnak a 115/2019. sz. 

Határozatával jóváhagyott, a Maros Megyei Tanácsnak a szervezési és működési 



szabályzatának, IV. Fejezet – A Maros Megyei Tanácsnak a működése, 61. Szakasz – 

Rendkívüli szabályok előírásai, alkalmazhatóvá válnak.  

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 

 

Ellen jegyzi 
FŐJEGYZŐ 
Paul Cosma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a  

262/23.04.2020. sz. Rendeletének a melléklete 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 2020. április 24.-i, rendkívüli ülésének a 

 

NAPIRENDTERVEZETE 

 

      

1. Határozattervezet Maros Megyének a 2020. évi általános költségvetésének a 
kiigazítására vonatkozóan;  

    

2. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények. 

 

 
ELNÖK  
Péter Ferenc 


