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A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

NAPIREND 

A Maros Megyei Tanács rendkivüli ülése  

2016 augusztus  25, 13.00 óra, 

 
 
1. Határozattervezet a Szászrégeni Castelului utca 12 sz. alatti ingatlan ingatlan-

nyilvántartásba való bejegyzését megillető intézkedések jóváhagyására 

vonatkozóan; 

   

2. Határozattervezet  Maros megye közetületi lertárának elsajátitására vonatkozó, 

utólagosan módositott és kiegészitett 2001/42 sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat Mellékletének módositására vonatkozóan; 

 

3. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem által 

kezdeményezett  “Létező funkciókat kiegészitő terek épitését és bővitését, 

illetve az egyes lézető épitmények funkciójának módositását megillető 

rendeletek meghatározása” Városrendezési Terv Urbanisztikai dokumentációját 

megillető Maros Megyei Tanács megegyezésére vonatkozóan; 

 

4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács megyei érdekű kulturális és szociális 

tevékenységek szervezésében, végbemenetelében és finanszirozásában való 

részvételének jóváhagyásáról szóló 2016/23 sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

1 és 2 mellékleteinek módositására és kiegészitésére vonatkozóan; 

   

5. Határozattervezet Maros megye 2016-os bevételi és kiadási költségvetésének 

rektifikálására vonatkozóan; 

 

6. Határozattervezet a Marosvásárhelyi TRANSILVANIA Repülőtér Önálló Ügyvitelű 

Vállalat bevételi és kiadási költségvetésének rektifikálására vonatkozóan; 

 

7. Határozattervezet a többségi oktatásba integrált sajátos nevelési igényű 

gyermekek/diákok/fiatalok jogainak finnaszirozására előirányzott összegek 

megyén belüli közigazgatási-területi egységekre való 2016-os felosztására 

vonatkozóan; 
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8. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési  

tartalék alapból származó –a  2016 június 5-22 időszak közötti időjárási 

jelenségek során sújtott  közigazgatási-területi kisegitó előirányzásokra 

vonatkozóan; 

                 

9. Határozattervezet a  Maros Megyei Közrendi Hatóságot képviselő 6 tanácsos 

kijelölésére vonatkozóan; 

    

10. Határozattervezet a ”Motoros sport autó Park”  Projekt bevégezését megillető 

intézkedések meghozására vonatkozóan; 

 

11. Hatázozattervezet a külömböző szövetségek tagjaként nyilvántartott Maros 

Megyei/Maros Megyei Tanács irányitó szervek képvislőinek kinevezésére 

vonatkozó 2016/104 sz. Maros Megyei Tanács Határozat Melléklet kiegészitésére 

vonatkozóan; 

   

12. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Megyei Sürgösségi Korház Igazgatótanácsán  

belüli Maros Megyei Tanácsot képviselő tagok kijelölésére vonatkozóan; 

   

13. Határozattervezet a Maros Megyei Könyvtár Létszámkeretének, Munkaköri 

jegyzékének, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról  

szóló, utólagosan módositott 2014.07.31/111 sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat II. Mellékletének módositására vonatkozóan;  

   

14. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 

saját szakapparátusának és az általa szolgáltatott szolgáltatások   Szervezeti 

struktúrájának, Létszámkeretének, valamint Szervezeti és működési 

Szabályzatának módositására vonatkozóan;  

   

15. Határozattervezet a  ” Lakóház kiterjesztés és manzárdozás, a   

Dicsőszentmártoni- Plevenei utca 3 sz. alatti család tipusú ház bekeritése, 

rehabilitálása, beltéri elrendezése, bejáratának kiépitése” beruházási cél 

műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak 

jóváhagyására vonatkozóan; 

   

16. Határozattervezet a „DJ151 Marosludas-Nagysármás – Beszterce-Naszód megye 

határa, km.9+000-10+000 megyei út rehabilitációja” beruházás műszaki-

gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására 

vonatkozóan; 

   

17. Határozattercezet a „Könnyű közúti burkolat a Maros megyei km 29+072-

30+922, DJ151B Bonyha-Kund-Szeben megye határa megyei út szakaszon” 

beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági 

mutatóinak jóváhagyására vonatkozóan; 

   

18. Határozattervezet a Maros megyei utak életképsségi szintre és téli időszakon 

belüli beavatkozási szintre való besorolásának jóváhagyásáról szóló  
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2016.04.21/66 sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1  Mellékletének 

módositására és kiegészitésére vonatkozóan; 

   

19. Határozattervezet a  sajátos menetrend szerinti megyei tömegközlekedési 

szolgáltatás végzéséhez szükséges útvonalengedélyek odaitélésére 

vonatkozóan; 

   

20. Kérdések,interpellációk, válaszok, szemléletek.   


