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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 

16204/19.06.2020. sz. 

IX B/1 akta 

 

JEGYZŐKÖNYV 

A 2020. júniusi 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 Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és 

kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának a jóváhagyására vonatkozó 

34/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. cikkely (3) bekezdés érvénytelenítéséről. 

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

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Közszolgálati bizottság. 

 

3. Határozattervezet a Maros megyei Ipari Park Rt. 2019.12.31.-i pénzügyi kimutatásainak a 

jóváhagyására vonatkozóan. 

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

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Közszolgálati bizottság. 

 

4. Határozattervezet a S.C. Compania Aquaserv S.A. Regionális Szolgáltató által végzett, ivóvíz és 

kanalizálás szolgáltatási közszolgáltatásoknak, az árainak és díjainak a jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Regionális fejlesztési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Közszolgálati bizottság. 

 

5. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét 

képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a mellékletének a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan. 

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

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

bizottság. 
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6. Határozattervezet a Nyárádremete község, Mikháza falu 5 sz. alatti építménynek, Maros 

megyének a köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan. 

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

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

bizottság, Terület és városrendezési bizottság. 

 

7. Határozattervezet a Maros megye magántulajdonában levő, Gernyeszegben található ingatlan 

ingyenes használatba adására vonatkozóan. 

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

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

bizottság. 

 

8. Határozattervezet egyes ingó javak, Maros megye köztulajdonából a magántulajdonába való 

átutalásáról, a leírásuk érdekében. 

Illetékes osztály: Vagyonkezelési, közszolgálati, vállalatirányítási osztály, Regionális fejlesztési és 

pályázat kivitelezési igazgatóság, Jogügyi szolgálat. 

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

bizottság, Közszolgálati bizottság. 

 

9. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának részét képező, Szászrégen Kastély utca 12 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. 

 

10. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának részét képező, Rózsák Tere 5 sz. alatti 

ingatlannak, egyes helységeinek, a Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészet Oktatási 

Központnak a részére ingyenes használatba adására vonatkozóan. 

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

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

nemzetközi kapcsolatok bizottság. 

 

11. Határozattervezet a 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a 

megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan. 

 

Illetékes osztály: Regionális fejlesztési szolgálat, Gazdasági Igazgatóság, Jogügyi szolgálat. 

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

nemzetközi kapcsolatok bizottság. 

 

12. Határozattervezet a ”Maros megyei bentlakásos központoknak védő felszerelésekkel való 

ellátása, a COVID-19 egészségügyi krízisnek az ügykezelési kapacitásának a növeléséért” projekt 

megküldésének és kivitelezésének az érdekébe, egy partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan. 
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Illetékes osztály: Regionális fejlesztési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Szociális-kulturális bizottság, Jogügyi, közrendészeti 

és nemzetközi kapcsolatok bizottság. 

 

13. Határozattervezet a Maros megyének, az EDUC-Copiii nu se ”educă” singuri! projektben való 

részvételének a jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Közigazgatási és kancellária szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Szociális-kulturális bizottság, Jogügyi, közrendészeti 

és nemzetközi kapcsolatok bizottság. 

 

14. Határozattervezet a Maros megyének, a ”VIA TRANSILVANICA” projekt kivitelezésében való 

részvételének a jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Regionális fejlesztési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

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

bizottság. 

 

15. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Könyvtár Szerkezeti 

felépítésének, Tisztségjegyzékének és Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására 

vonatkozó 111/2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról. 

Illetékes osztály: Humánerőforrás szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

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

 

16. Határozattervezet a Marosvásárhely-i Sürgősségi Klinikai Kórház Vezetőtanácsában a Maros 

Megyei Tanácsnak a képviselőjének a kinevezésére vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Humánerőforrás szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

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

bizottság. 

 

17. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőinek, egyes közintézmények 

Vezetőtanácsába való kinevezésére vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Humánerőforrás szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Közszolgálati bizottság, Szociális-kulturális bizottság, Jogügyi, közrendészeti és 

nemzetközi kapcsolatok bizottság. 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

 

 


