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13377/22.05.2020. sz. 

IX B/1 akta 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

A 2020. májusi 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 Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására 

vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Költségvetési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság. 

 

2. Határozattervezet a ”Maros megye, Marosvásárhely municípium Budai Nagy Antal utca 24/A sz. 

alatti utcai és tulajdon közötti kerítés újraépítése” tervezet kivitelezésének az érdekébe, a Lupșa 

Alexandru úrnak adott Szomszédsági beleegyezésre vonatkozóan. 

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

Szakbizottság: Terület és városrendezési bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi 

kapcsolatok bizottság. 

 

3. Határozattervezet a Marosvásárhely municípium, 1918. december 1 sugárút 24-26 sz. alatti, a 

megye köztulajdonához tartozó ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adására 

vonatkozóan. 

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

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

bizottság. 

 

4. Határozattervezet a Maros megye, Dicsőszentmárton-i 5 övezet, köztisztasági szolgáltatásának a 

részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék 

folyamatoknak és a Dicsőszentmárton-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 2019.04.16.-i 

982. 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. 

 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/3 

5. Határozattervezet a Maros megye, Balavásár-i 6 övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét 

képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék 

folyamatoknak és a Balavásár-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 2019.04.16.-i 983. 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, Közszolgálati bizottság. 

 

6. Határozattervezet a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. egyes adminisztrátorai 

mandátumainak a megújításának a jóváhagyására vonatkozóan. 

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

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

nemzetközi kapcsolatok bizottság. 

 

7. Határozattervezet a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. keretében, egy  ideiglenes 

adminisztrátornak a kinevezéséről. 

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

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

nemzetközi kapcsolatok bizottság. 

 

8. Határozattervezet a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. vezetőtanácsában 

betöltetlen levő, két nem végrehajtó adminisztrátor – az auditáló bizottság tagja, állásoknak a 

betöltésének érdekébe, a kiválogatási eljárásnak az elkezdésére  vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Humánerőforrás szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

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

nemzetközi kapcsolatok bizottság. 

 

9. Határozattervezet a Maros Megyei Ipari park” Rt. közgyűlésében a Maros Megyei Tanácsnak a 

képviselőjének a vonatkozóan. 

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

Szakbizottság: Közszolgálati bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok 

bizottság. 

 

10. Határozattervezet a Maros megye, 2020-2023-as periódusra szóló gazdasági-katonai 

monográfiájának a jóváhagyására vonatkozóan. 

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

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság. 

 

11. Határozattervezet a ”Kerelőszentpál-i övezeti lerakatnak a bekötő útjának a kiszélesítése” 

beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a 

jóváhagyására vonatkozóan. 
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Illetékes osztály: Munkálatok követési szolgálata, Gazdasági Igazgatóság, Jogügyi szolgálat. 

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

környezetvédelmi bizottság. 

 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

 

 


