
 

 

NAPIREND 

A Maros Megyei Tanács rendkivüli ülése  

2016 július 28-i, 13.00 óra 

Különlegesen sürgős ügyek: 

1. Határozattervezet „A Kulturpalota Rehabilitációja” beruházás  gazdasági és 
műszaki dokumentációjának, valamint gazdasági és műszaki mutatóinak jóváhagyását 
illetően.  

2. Határozattervezet  „A Természettudományi Múzeum Rehabilitációja” beruházás   
gazdasági és műszaki dokumentációjának, valamint gazdasági és műszaki mutatóinak 
jóváhagyását illetően.  
 

3. Határozattervezet a 2016 június 24-i Maros Meygei Tanács - a szakbizottságok 
megalkotásáról szóló 89 sz. Határozatának módositását illetően.  

 
1. Határozattervezet A S.C. STĂNCIOIU LOG RESIDENCE INN S.R.L által 
kérelmezett megyei közhatóság szomszédsági megállapodásának jóváhagyását 
illetően, egy kollektiv lakóház felépitésének valamint a Marosvásárhely, Rozelor 
utca 11 sz. alatti  épület szomszédságában lévő közművekhez való csatlakoztatás 
engedélyezésének tekintetében.  
 
2. Határozzatervezet a  82+490 – 98+023 km közötti, égyéb ingatlanok átfedése által 
érintetlen DJ 106 Szeben- Szentágota-Apold-Segesvár megyei út ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzését megillető intézkedések jóváhagyását illetően.  
 
3. Határozattervezet a Maros Megyei 2016-os bevételi és kiadásai költségvetés 
rektifikálását illetően.  
 
4. Határozattervezet a Marosvásárhelyi  Transilvania Autonóm Repülőtér bevételi és 
kiadási költségvtésének rektifikálását illetően.  
 
5. Határozattervezet a 2016-os évet megillető  többségi oktatásba integrált – sajátos 
nevelési igényű gyermekek/diákok/fiatalok jogainak finanszirozására előirányzott 
összegek megyén belüli közigazgatási-területi egységekre való felosztását illetően.  
 
6.Határozattervezet a a Maros megyei költségvetés végrehajtásáról szoló 2016 június 
30-i Jelentés jóváhagyását illetően.  
 
7. Határozattervezet a Maros megyei saját és a Maros Megyei Tanács alárendelt 
intézményeinek költségvetéséhez tulajdonitható 2016-os  helyi viteldijak és tarifák 
jóváhagyásáról szoló 2015.12.17-i  Maros Megyei Tanács 165 sz. Határozat 
mellékletének módositását illetően.  
 
8. Határozattervezet a „DJ106 Szentágota-Segesvár Rehabilitáció ”beruházás  
gazdasági és műszaki dokumentációjának, valamint gazdasági és műszaki mutatóinak 
jóváhagyását illetően. 
 
9. Határozattervezet a Szeben megye és Maros megye a „DJ106 Szentágota-Segesvár 
Rehabilitáció”cimű projekt  közös kivitelezését célzó partnerségi Megállapodásának 
jóváhagyását illetően.  
 



 

 

10. Határozattervezet a A Maros Megyei Tanács 2016/23 sz. a Maros Megyei Tanács 
megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, 
kibontakozásában és finanszirozásában való részvételének jóváhagyásáról szóló 
Határozat 1 és 2 számú mellékleteinek módositását és kiegészitését illetően. 
 
11. Határozattervezet a A Fogyatékossággal Élők Országos Hatóságával való 
közreműködés jóváhagyását illetően a „ Romániaia és Európai fogyatékkal élők 
mobilitásának biztositása” cimű projekt megvalósitását illetően.  

12. Határozattervezet a a mezőgazdasági termékek betiti dijának lej értékelése 
során meghatározott átlag árak módositását illetően, azok által a 2016-os év során 
elért megtakaritások adóztatására vonatkozóan.  
 

13. Határozattervezet a a külömböző szövetségek tagjaként nyilvántartott  Maros 
Megyei/Maros Megyei Tanács irányitó szervek  képviselőinek kinevezését illetően. 

 
 14. Határozattervezet a A „ Maros Megyei hulladékgazdálkodás integrált irányitási 
rendszere”- projekt, a Kerelőszentpáli nem-veszélyes hulladék lerakó állomás 
üzemeltetésének és irányizásának és a hulladékok Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és 
Balavásári  állomásoktól, valamint maradékhulladékok az Ákosfalvi, Mezőrűcsi,  
Dicsőszentmártoni és Balavásári hulladék átrakó állomásoktól a Kerelőszenpáli 
hulladék lerakóhoz való szállitásának tárgyát képező  szerződés odaitélését megillető 
ajánlatokat értékelő bizottság megalkotását illetően.  
 
15. Határozattervezet a az Igazgatási Osztály- Beavatozások ellátásában lévő 
gépezetek működéséhez szükséges  üzemanyagot, tüzelőanyagot (AdBlue)  és 
olajkeveréket megillető  kiadások sajátos havi szabályozásának létrehozását  
illetően. 
 
16. Határozattervezet a Mikeházi Neurópszichiátriai Elátó és Rehabilitációs Központ 
szerkezetátalakitási Tervének jóváhagyását illetően.  
  
17. Határozattervezet a A Maros Megyei Tanács 2015.05.28/62 sz. Határozatának a 
Maros Megyei Tanács szakhatóságát megillető szervezési intézkedések 
meghatározásáról szóló 2 sz. Mellékletének, annak utólagos módositásaival való 
módositását illetően.  
 
18. Határozattervezet a A Maros Megyei Tanács 2012 február 29/30 sz. Határozatának 
1 és 2 sz. Mellékleteinek a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Igazgatótanácsának, 
Létszámkeretének és szervezési és működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 
módositását illetően.  
 
19. Határozattervezet az „ «Apollo» Megyei Érdekű Kulturális Központ Rehabilitáció 
és átrendezés” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-
gazdasági mutatóinak jóváhagyását illetően. 
 
20. Határozattervezet a A „Maros Megyei, km 33+150-36+988 közötti DJ 135A 
Havadtő-Havad- Nyárádszereda- Székelyhódos DJ153 bej. megyei út kikövezés általi 
rehabilitációja” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-
gazdasági mutatóinak jóváhagyását illetően.  
 
21. Határozattervezet a  „DJ154J Beresztelke- Vajdaszentivány-marossárpatak, km 
0+000+0+631 és km 4+726-12+684 közötti  megyei út kiszélesitése” beruházás 



 

 

műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyását 
illetően. 
22. Határozattervezet a sajátos menetrend szerinti megyei tömegközlekedési 

szolgáltatások végzéséhez szükséges útvonalengedélyek odaitélését illetően.  

23. Kérdések,interpellációk, válaszok, szemléletek. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


