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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 

10726/24.04.2020. sz. 

IX B/1 akta 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

A 2020. áprilisi soros ülésnek, a határozattervezeteinek, a szakjelentéseinek, illetve a 

véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a 

szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan 

 

1. Határozattervezet Maros megye, 2020. március 31.-i, költségvetés végrehajtásáról szóló 

jelentésnek a jóváhagyásáról. 

Illetékes osztály: Költségvetési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság. 

 

2. Határozattervezet Maros Megye 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének a 

zárszámadásának és az éves pénzügyi kimutatásoknak, a mellékletekkel együtt való jóváhagyására 

vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Költségvetési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság. 

 

3. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonába beszerzett, Marosvásárhely, Dorobantilor utca 

30 sz. alatti ingatlanra vonatkozó, egyes intézkedéseknek a meghatározásáról. 

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

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

bizottság, Közszolgálati bizottság. 

 

4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács által irányított, 2020. évi gazdasági-szociális 

tevékenységek programjának a jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Regionális fejlesztési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

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

 

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

jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Regionális fejlesztési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

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

bizottság, Közszolgálati bizottság. 
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6. Határozattervezet a 18.062/268/23.08.2018. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a 

jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Regionális fejlesztési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

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

bizottság, Közszolgálati bizottság. 

 

7. Határozattervezet egy közigazgatási területi egységnek, az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek 

Közötti Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának a jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Regionális fejlesztési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Közszolgálati bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok 

bizottság. 

 

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. 

Illetékes osztály: Regionális fejlesztési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Közszolgálati bizottság, Jogügyi, közrendészeti és 

nemzetközi kapcsolatok bizottság. 

 

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. 

Illetékes osztály: Regionális fejlesztési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Közszolgálati bizottság, Jogügyi, közrendészeti és 

nemzetközi kapcsolatok bizottság. 

 

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. 

Illetékes osztály: Regionális fejlesztési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Közszolgálati bizottság, Jogügyi, közrendészeti és 

nemzetközi kapcsolatok bizottság. 

 

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. 
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Illetékes osztály: Humánerőforrás szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

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

bizottság. 

 

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. 

Illetékes osztály: Humánerőforrás szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

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

 

13. Határozattervezet a Maros megye 2019. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az 

optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Véleményező, engedélyező és ellenőrző szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság. 

 

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. 

Illetékes osztály: Regionális fejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatóság, Gazdasági Igazgatóság, 

Beruházási és közbeszerzési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Terület és városrendezési bizottság, Közszolgálati 

bizottság, Mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság. 

 

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. 

Illetékes osztály: Gazdasági Igazgatóság, Jogügyi szolgálat. 

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

bizottság, Közszolgálati bizottság. 

 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

 

 


