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2020. március 10.-i 

36. számú HATÁROZAT 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 

22/20.02.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására 

vonatkozóan 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 6213/06.03.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, 

a Gazdasági Igazgatóságnak a 6249/06.03.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

6269/06.03.2020. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál az 5295/27.02.2020. sz. és az 5647/02.03.2020. sz. 

alatt iktatott, kéréseket, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „e” betű, megerősítve az (7) bekezdés ”a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásai alapján, 

határoz: 

I. cikkely Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, 

kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról 

szóló, 22/20.02.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékletei módosulnak, amint 

következik:  

(1) „A Maros Megyei Tanács által, intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe megvalósított 

tevékenységeknek” szánt szakaszban, a 20. pont módosul és a jelen határozat szerves részét képező 

mellékletbe foglaltak lesz a tartalma. 

(2) „A Maros Megyei Tanács által, intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe megvalósított 

tevékenységeknek” szánt szakaszban. az 1. Melléklet, 76. pontnál és a 2. Melléklet 76. pontnál, 

módosul az esemény lebonyolításának az ideje, azaz 2020. április – június. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik a Gazdasági Igazgatóságával és a ”Bekecs” Táncegyüttesnek, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi  

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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6213/06.03.2020. sz.  

IX B/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 

22/20.02.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására 

vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 

22/20.02.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, jóváhagyták 2020. április 10-12 között való 

megszervezését, a Maros Megyei Tanács által, a Maros Rally Team Sport Klubbal partnerségbe, a 

”Translivania Motor Show” sport eseménynek a megszervezését. 

Ennek a tevékenységnek, a lebonyolításának a jóváhagyása után, a Maros Rally Team Sport Klub 

kérte a Transilvania Motor Ring Komplexumnak a rendelkezésre bocsátását, ingyenes címmel. 

A szervezésnek, egyes lehetséges alkalmatlan helyzeteknek a kiküszöbölésének az érdekébe, a 

”Bekecs” Táncegyüttes, kéri a javasolt projektnek – ”Reliktum” Folklór műsor és koreográfiai 

színház, a lebonyolításának az idejének a módosítását, amelyet mindamellett, hogy az évnek az 

utolsó felére terveztek, szeretnék átütemezni. Ezek szerint, a ”Bekecs” Táncegyüttes, amelynek már 

meg van tervezve a javasolt esemény a megküldött tervezettel, egyes lehetséges alkalmatlan 

helyzeteknek az lekerülésének az érdekében, azzal a kéréssel jön, hogy hagyják jóvá a 

lebonyolításnak az idejének a módosítását. 

Figyelembe véve, a fennebb bemutatottakat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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