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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. augusztus 27.-i 

135. számú HATÁROZAT 

A PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS Tiszteletbeli díszoklevél létrehozására 

vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2020.08.20.-i 22322. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Jogügyi Szolgálat 2020.08.21.-i 22489. sz. szakjelentését, a Regionális fejlesztési és pályázat 

kivitelezési igazgatóság 2020.08.20.-i 22433. sz. szakjelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „b” betű, megerősítve az (3) bekezdés „d” 

betű által, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezései alapján,  

 

határoz: 

 

1. cikkely Létrehozza a „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” Tiszteletbeli 

díszoklevelet, amelyet a Maros Megyei Tanács ítél oda, azoknak a természetes személyeknek, akik 

a cselekvéseikkel/tevékenységeikkel hozzájárultak, Maros megye értékeinek, nemzeti és 

nemzetközi szinten való népszerűsítéséhez és érvényesüléséhez, a szociális-gazdasági 

fejlesztéséhez, illetve a polgári szellem és a közösségi hovatartozás fejlesztéséhez. 

2. cikkely Jóváhagyja a „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” Tiszteletbeli díszoklevél 

odaítélésének a szabályzatát, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

3. cikkely A PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” Tiszteletbeli díszoklevél és plakett, 

amelyet a Maros Megyei Tanács évente át ad, a létrehozására vonatkozó 2006.07.27.-i 76. sz. és a 

PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” Tiszteletbeli díszoklevél és plakett odaítélési 

szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 2006.09.27.-i 105. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatoknak megszűnik az alkalmazhatósága. 

4. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Regionális 

fejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatóságának, a Gazdasági Igazgatóságának, a 

Humánerőforrás Szolgálatának, valamint a Jogügyi és közigazgatási igazgatóságának. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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IX/B/1 akta 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS Tiszteletbeli díszoklevél létrehozására 

vonatkozó határozattervezethez 

 

Közismert, hogy Maros megye, a földrajzi elhelyezkedésével, egy összekötő híd Európa és az 

Európai közösség által kedvelt, közös célok érdekébe, versenyképes területekre irányuló fejlesztési 

és együttműködési pólus között. 

Ennek a Díszoklevélnek a létrehozása, a teljes gazdasági, politikai, szociális és kulturális spektrum 

értékeinek az elismerésének érdekébe, Maros megyének és a rendelkezésére álló kincseinek, 

nemzeti és nemzetközi téren, a népszerűsítéséhez és érvényesüléséhez való hozzájárulásnak az 

értékelésének a bizonyítéka. 

A „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” Tiszteletbeli díszoklevelet, a Maros Megyei 

Tanács fogja odaítélni, a jóváhagyott Szabályzat alapján. A Díszoklevélnek a formája, tartalma és 

leírása, mint hivatalos okirat, amellyel igazolják a kitüntetett személyek érdemeit, be vannak 

mutatva a Szabályzat mellékletében. 

A Tiszteletbeli díszoklevelet természetes személyek szerezhetik meg, függetlenül az 

állampolgárságuktól, akik hozzájárultak, Maros megye értékeinek, nemzeti és nemzetközi szinten 

való népszerűsítéséhez és érvényesüléséhez, a szociális-gazdasági fejlesztéséhez, illetve a polgári 

szellem és a közösségi hovatartozás fejlesztéséhez. 

A Díszoklevél odaítélésének a jelölési javaslatait, megtehetik a megyei tanács elnöke, a megyei 

tanácsosok, a közintézmények, a polgári társadalom és a Maros megye területén lakcímmel 

rendelkező polgári csoportok. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, javasoljuk elemzésre és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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