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A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

NAPIREND 

A Maros Megyei Tanács rendkivüli ülése  

2016 szeptember 29 , 13.00 óra, 

 

1. Határozattervezet a „Létező funkciókat kiegészitő terek kiépitését és bővitését, 
illetve az egyes lézető épitmények funkciójának módositását illető rendeletek 
meghatározása” Városrendezési Terv Urbanisztikai dokumentációjának kivitelzését 
megillető  Maros Megyei Tanács beleegyezésére;     

2. Határozattervezet a „Maros Megyei hulladékgazdálkosás integrált irányitási rendszere 
” Projekt keretén belüli Kerelőszentpáli nem veszélyes hulladéklerakó üzemeltetését 
és irányitását és a Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári átrakó állomásokon lévő 
hulladékok, illetve az Ákosfalvi, Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári hulladék 
válogató állomásokon lévő maradékhulladékok –a Kerelőszentpáli hulladéklerakóhoz 
való szállitását célzó átruházási szerződés odaitélésére és megkötésére vonatkozóan;
  

3. Határozattervezet a  „Mezőbándi- Aquaserv viz szivattyútelep villamosenergia-
vezetékkel való ellátása” munkálat megvalósitásának jóváhagyására vonatkozóan; 
  

4. Határozattervezet a Marosoroszfalu belterületi részén helyezkedő DJ154A megyei út 
szektorának, valamint a szektort megillető területnek Maros Megyei Tanács 
igazgatásából Marosoroszfalu község helyi Tanácsának igazgatásába való ideiglenes 
átvitelének jóváhagyására vonatkozóan; 

5. Határozattervezet a kulturális intézmények által behajtandó tarifák és illetékek 
jóváhagyására vonatkozóan; 

6. Határozattervezet a többségi oktatásba integrált sajátos nevelési igényű 
gyermekek/diákok/fiatalok jogainak finanszirozására előirányzott összegek megyén 
belüli közigazgatási-területi egységekre való 2016-os felosztására vonatkozóan; 

7. Határozattervezet az európai pénzügyi alapok által korszerűsitendő - megyei utak által 
átszelt közigazgatási-területi egységekkel kötött partnerségi viszony jóváhagyására 
vonatkozóan; 

8. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács megyei érdeű 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 vonakótkozóan; 

9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezését illető 
intézkedések jóváhagyásáról szóló, utólagosan módositott és kiegészitett  2015 május 
28/62 sz. Megyei Tanács Határozat 1 és 2  mellékleteinek módositására vonatkozóan; 

10. Határozattervezet a Maros Megyei Törvényszék Melletti Cégbiróságon  belüli működés 
érdekén belüli ténymegállapitásra vonatkozóan; 
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11. Határozattervezet a Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű 
Vállalat egyes igazgatótanács tagjainak ideiglenes mandátumának 
meghosszabbitására vonatkozóan; 

12. Határozattervezet a Maros Megyei Fogyatékkal Élő Felnőtt Szamélyek Besorolásával 
foglalkozó Értékelő Bizottság aktualizálására vonatkozóan; 

13. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Gyermekpalota Igazgatótanácsán belüli Maros 
Megyei Tanács képviselő kijelölésére vonatkozóan;  

14. Határozattervezet a Képviselők-Közgyűlésén – mint Országos Egészségbiztositási 
Pénztár szerven belüli biztositottak Maros Megyei Tanácsot képviselő küldöttjének 
kijelölésére vonatkozóan;  

15. Határozattervezet a 2014-2019-es sajátos menetrend szerinti megyei 
tömegközlekedési Programba foglalt újonnan-kialakitott útvonalakat megillető 
útvonalengedélyek odaitélésére;   

16. Határozattervezet  a sajátos menetrend szerinti megyei tömegközlekedési 
szolgáltatás végzéséhez szükséges útvonalengedély odaitélésére; 

17. Kérdések,interpellációk, válaszok, szemléletek. 

 

 

 

 

   
 
 


