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269. számú rendelet 

A Maros Megyei Tanács 2020. áprilisi nyilvános, soros ülésének az összehívásáról 

 

A Maros Megyei Tanács elnöke, 

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

sz. Katonai Rendelet által bevezetett tilalmakra és megszorításokra,  

Mivel, a tevékenységeknek optimális körülmények között, az egészségügyi fegyelmi 

szabályoknak a betartásával való lebonyolítása, a közhatóságoknak a kötelessége, 

Elemezve, a 3/2020. sz. Katonai rendelet 2. cikkely előírásainak a hatásait, 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 (1) 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 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 (1) A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét, a gyűlésnek az élőbe való 

közvetítésével biztosítják, az intézménynek a facebook oldalán. 

(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 2020. 04. 24.-i 269. sz. 

Rendeletének a melléklete 

 

A Maros Megyei Tanácsnak az áprilisi soros ülésének a 

NAPIRENDTERVEZETE 

      

1. Határozattervezet Maros megye, 2020. március 31.-i, költségvetés végrehajtásáról 
szóló jelentésnek a jóváhagyásáról;  

   Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

2. Határozattervezet Maros Megye 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének a 
zárszámadásának és az éves pénzügyi kimutatásoknak, a mellékletekkel együtt való 
jóváhagyására vonatkozóan; 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

3. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonába beszerzett, Marosvásárhely, 
Dorobantilor utca 30 sz. alatti ingatlanra vonatkozó, egyes intézkedéseknek a 
meghatározásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács által irányított, 2020. évi gazdasági-
szociális tevékenységek programjának a jóváhagyására vonatkozóan; 

   Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

5. Határozattervezet a 19.100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződéshez, egy kiegészítő 
okiratnak a jóváhagyására vonatkozóan; 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

6. Határozattervezet a 18.062/268/23.08.2018. sz. szerződéshez, egy kiegészítő 
okiratnak a jóváhagyására vonatkozóan;  

   Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

7. Határozattervezet egy közigazgatási területi egységnek, az AQUA INVEST MUREȘ 
Közösségek Közötti Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának a jóváhagyására 
vonatkozóan;  

   Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

8. Határozattervezet a Maros megye, Kerelőszentpál-i 1 övezet, köztisztasági 
szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási 
tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak, a 2019.03.27.-i 832. sz. 
ügykezelés delegálási szerződésből származó kötelezettségek „Áthágási értesítőnek” 
a jóváhagyására vonatkozóan; 



Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

9. Határozattervezet a Maros megye, Szászrégen-i 4 övezet, köztisztasági 
szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási 
tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Szászrégen-i átszállító 
állomásnak a működtetésének, a 2019.03.27.-i 831. sz. ügykezelés delegálási 
szerződésből származó kötelezettségek „Áthágási értesítőnek” a jóváhagyására 
vonatkozóan;  

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

10. Határozattervezet a Maros megye, Mezőrücs-i 7 övezet, köztisztasági 
szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási 
tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Mezőrücs-i átszállító 
állomásnak a működtetésének, a 2019.03.27.-i 833. sz. ügykezelés delegálási 
szerződésből származó kötelezettségek „Áthágási értesítőnek” a jóváhagyására 
vonatkozóan; 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

11. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, 
egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros 
Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletének a módosítására vonatkozóan; 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

12. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt működő egyes 
közintézményeknek egyes szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 
80/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatának a 2 és 4 mellékleteinek a 
módosítására vonatkozóan; 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

13. Határozattervezet a Maros megye 2019. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak 
az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a jóváhagyására vonatkozóan; 

Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu – a Maros Megyei Tanács Alelnöke 

 

14. Határozattervezet a ”Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási Általános 
Mestertervből a létesítményeknek a beiktatása” beruházásnak, amely a következő 
célkitűzéseket tartalmazza: a felszálló-leszálló pálya kibővítése a hozzátartozó 
berendezésekkel, beleértve a rádió navigációs felszerelésnek az áthelyezését, a 
repülőgép parkoló felületnek a kibővítése és a létező utas terminál kibővítése, a 
műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a 
jóváhagyására vonatkozóan,; 

   Indítványozó: Ovidiu Dancu – a Maros Megyei Tanács Alelnöke 

 

15. Határozattervezet a ”Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási Általános 
Mestertervből a létesítményeknek a beiktatása” megyei érdekű közhasznú 
munkálatnak, amely a következő célkitűzéseket tartalmazza: A felszálló-leszálló 



pálya kibővítése, A repülőgép parkoló felületnek a kibővítése és A létező Utas 
terminál kibővítése, területén elhelyezkedő magántulajdonú ingatlanainak a 
kisajátítási eljárásának az elindítására vonatkozóan; 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács Elnöke 

 

16. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények. 

 

 
ELNÖK  
Péter Ferenc 
 
 


