
 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

143 sz. HATÁROZAT 

2016 szeptember 29-i 

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 

 

Maros Megyei Tanács, 

 
Látván a Gazdasági Osztály 2016.09.22/17.813 sz. tényfeltáró indoklását, valamint a 
szakbizottságok meghagyását,  
 
Figyelembe véve a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.09.14/17221, 2016.09.15/17287, 
2016.09.14/17153 és 2016.09.16/17354 számon rögzitett kérelmeket,  
 
Tekintettel a Maros Megyei Tanács, megyei érdekű kulturális és szociális 
tevékenységek szervezésében, végbemenetelében és finanszirozásában való 
részvételének jóváhagyásáról szóló  2016.02.25/23 sz. Határozatának 5.cikk, (2) 
bekezdés rendelkezéseire, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 
 
A 2001/215 sz. helyi önkormányzati Törvény 91.cikk, (1) bekezdés, d) és e) 
betűjének az (5) bekezdés, a) betűjének, 4 pontjával és a 91.cikk, (6) bekezdés, a) 
betűjével összefüggésben értelmezett  rendelkezések értelmében, újból közzétett, 
az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 
 

határozza: 
 

1.Cikk. A Maros Megyei Tanács, megyei érdekű kulturális és szociális tevékenységek 
szervezésében, végbemenetelében és finanszirozásában való részvételének 
jóváhagyásáról szóló  2016.02.25/23 sz. Határozat 1 és 2 Mellékletei együttesen 
annak utólagos módositásaival és kiegészitéseivel módosulnak és az alábbiak szerint 
lesznek kiegészitve:  
 
1. Az 1 sz. melléklet esetén a 28.5 számú pozició módosul „ Festivalul Văii Târnavei 
Mici 2016: Culin Art Fest” [Kis-Küküllő Völgyi Fesztivál 2016: Culin Art Fest],  
melynek „dátum” bekezdésének tartalma a következő lesz: „2016 október 21-23”; 
 
2. Az 1 sz. melléklet A szakaszának „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean Mureş 
în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”  [A Maros Megyei Tanács intézményekkel és 
szervezetekkel való partnerségi viszony által szervezett tevékenységek] 37 pontját 
követően be lesznek iktatva a 38,39,40 és 41 pontok, melyek tartalma a jelen 
határozat szerves részét képező 1 sz. mellékletben foglaltak alatt kap leirást; 
 
3. A 2 sz. melléklet esetén, az A szakasz „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean 
Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”  [A Maros Megyei Tanács 
intézményekkel és szervezetekkel való partnerségi viszony által szervezett 
tevékenységek] 37 pontját követően be lesznek iktatva a 38,39,40 és 41 pontok, 
melyek tartalma a jelen határozat szerves részét képező 2 sz. mellékletben foglaltak 
alatt kap leirást; 
 
 



 

 
 
2.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve a Maros Megyei Tanács Gazdasági Osztálya 
száméra, mely felelős lesz ennek kivitelezéséért.   
  

ELNÖK                                                                                                      Ellenjegyzi  

Péter Ferenc                                                                                                    TIKÁR  

                                                                                                               Paul Cosma  

 

 



 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI OSYTÁLY 
Örökség és Közszolgáltatások szakasz 
 
2016.09.22/27.813 Sz. 
VI/D/1 Dosszié 

INDOKLÁS 

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 

 

A Megyei Tanács 2016/23 sz. Határozat által jóváhagyásra került a Maros megyei 

Tanács, megyei érdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, 

végbemenetelében és finanszirozásában való részvétele, a tevékenységek pedig két 

szakaszra osztottak:  

 

- A szakasz : a Maros Megyei Tanács intézmények és szervezetek partnerségi viszonya 

által szervezett tevékenységei  

 

- B szakasz : a Maros Megyei Tanács saját tevékenységei  

 

Egészen mostanáig, a fentiekben emlitett határozat a 2016.04.21/65, 

2016.07.28/101, 2016.08.25/118 számú határozatok által módositásokat viselt el, az 

egyes események újraprogramozása, illetve az új események beiktatása értelmében.  

 

A folyó év szeptemberi hónapja során az egyes események újraprogramozását, illetve 

új szociális kulturális események támogatását megillető kérelmek leadására került 

sor.  

Igy, a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.09.20/17586 sz. rögzitett, 2016/212 sz. cimzés 

által a Kis-Küküllői Balavásár-Szováta Mikroregionális Egyesület a „ Festivalul Văii 

Târnavei Mici 2016: Culin Art Fest” [Kis-Küküllő Völgyi Fesztivál 2016: Culin Art Fest] 

2016 szeptember 23-25 időzsakról 2016 október 21-23 időszakra való 

újraprogramálását kérelmezi, azon indok mellett, hogy a Fesztivál egyik fő helyisége, 

a Rhédey Kastély Udvara munkálatok alatt áll, melyek 2016 október 21-i dátumig 

fognak befejeződni.  

 

Másrészt pedig az alábbi intézmények vagy egyesületek nyújtottak be kulturális vagy 

sport esemény szervezésének szándékval kapcsolatos kéremeket:  

 

1. A Vox Novum Egyesület (2016.09.14/17221 sz. cimzés) a „Mooving Bricks” kortárs 

művészeti Fesztivál második kiadását szándékozza megszerveztni Marosvásárhelyen 

október 12-16 időszak alatt. Az esemény fontossága és annak leirása a 

határozattervezet  sz. Mellékletébe foglaltak alatt található.(A Jegyzék  38 poziciója) 

 

 

 



 

2. A „Dansul Viorilor” Sportklub (2016.09.16/17354 sz. cimzés) a Román Sport Tánc 

Föderáció égisze alatt, a nevezetes „Cupa Mirona” [Mirona Kupa] –val egyidőben  

a „Cupa României la Dans Sportiv” [Romániai Sport Tánc Kupa] Versenyt kivánja 

megrendezni Szászrégenben.  

Az esemény a jelen határozat 1 sz. Mellékletében kap leirást. 15.000 lej értékű 

összeg előirányzata javasolt.  

 

3. A Romániai Művészeti és Történeli Helyiségeinek és Környékeinek Egyesülete (az 

egyesület román nyelvű röviditéese A.L.Z.I.A.R.)  a Maros Megyei Kulturális 

Igazgatóság partnerségében a „Cum poate regenera patrimoniul cultural oraşe, 

regiuni, ţări, din punct de vedere economic, social şi al mediului”  

[ Hogyan újul meg a nemzeti örökség, a városok, régiók, országok, gazdasági, 

szociális és környezeti szempontok szerint ] Nemzetközi Szemináriumot kivánja 

megrendezni Marosvásárhelyen.  

 

Az esemény célja és annak fontossága ugyancsak a jelen határozattervezet 1 sz. 

Mellékletébe foglaltak alatt kapnak leirást. (40 pozició) 

 

A Szemináriumi tevékenység végbemenetelének helyszineként javasoljuk a 

Kultúrpalota Kist Termének október 21-i dátumon való  biztositását.  

 

4. A Marosvásárhelyi Egyetemisták Művelődési Háza a „Paşi în doi” [ Léptek 

kettesben] Országos Diák Duet Verseny Tánc Fesztivál X-ik kiadásának szervezését 

javasolja 2016 december 9-10 időszaka alatt,  Marosvásárhely Kultúrpalotájában.  

 

Az esemény fontossága annak hatása a jelen határozattervezet 1 sz. Mellékletében 

kapnak leirást.  (41 pozició) 

 

A Fesztivál leforgását illetően javasolt a Kultúrpalota Nagy Termének átengedése és 

az 5000lej értékű támogatási összeg előirányozása.  

 

Tekintettel a fentiekben bemutatott indoklásokra, vitafolyamat és jóváhagyás 

céljából alávetjük a mellékelt határozattervezetet.  

 

ELNÖK h.                                                                        ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  

Elnök helyettes  

Alexandru Cîmpeanu                                                                      Alin Mărginean 
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A 2016.09.29/..... sz. Megyei Tanács Határozat 1 sz. Melléklete 

      

  A Maros Megyei Tanács által 2016-ban szervezett, véghezvitt és 

finanszirozott megyei érdekű kulturális és szociális tevékenységek   

A Szakasz kiegészitése  - A MAROS MEGYEI TANÁCS INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK 

PARTNERSÉGI VISZONA ÁLTAL SZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI  

38. „ Mooving Bricks” kortárs művészeti Festivál  

A Fesztivál második kiadásánal tart és a filmet, designt, táncot, urbán festészetet és 

irodalmat célzó programai által célja a kortárs művészet támogatása, specifikus 

workshop-ok szervezése által.  

A worshop-okon Maros megye fiatalai, kortárs pálya kezdő művészei vesznek részt.   

A Fesztivál erőssége a „ Alt Dance Workshop” tánc műhely , egyedi kezdeményezés 

Marosvásárhelyen,  mely 2016 október 12-16 időszak alatt zajlik és célja a tánc és 

művészeti mozgalomban  érdelekelteknek szánt találkozó pontjának kialakitása.  ( 14 év 

felletiek)- a szervező csoportot olyan fiatal művészek alkotják, amelyek célja egy - 

művészeti mozgalom keretén belüli új és energikus program bevezetése, ami által 

lehetőséget nyújtanak a különböző tánc stilusok megismerésére, tapasztalat cserére és a 

testi kifejezést célzó új irányzat kisérlete.   

Szervező:  „Vox Novum” Kulturális Egyesület 

Helyszin: Marosvásárhely 

Dátum:  2016 október 12-16 

39.  „ Cupa României la dans sportiv ” [ Romániai Sport Tánc Kupa] Verseny 

A „ Dansul Viorilor” Sportklub által a Román Sport Tánc Föderáció égisze alatt 

szervezett sport esemény premier eseményként szervezett Szészrégenben, a hazai és 

nemzetközi szinten elért kiváló eredméynek elismeréseként, mivel a sport táncot 

illetően Szászrégen Nemzeti Kiválósági Központá vált a 2015-ös felnőtt kategóriás első 

Romániai világbajnokok és három más Lation  „Fiatal” és „21 éven aluli” kategóriás 

világbajnoki cimnek köszönhetően.  

A soprt eseményre 2016 október 15-16 időszaka alatt kerül sor, egyidőben a XI-ik 

kiadásánál tartó  nevezetes „Cupa Mirona” [ Mirona Kupa] versennyel.  Ugyannakkór, 

megünneplődik a Román Sport Tánc Föderáció  megalapitásának 25-ik évfordulója.  

Az eseményen több mint 800 táncos, az ország külömböző részéről – Marosvásárhely, 

Bukarest, Temesvár, Kolozsvár, Jászvásár, Brassó, Nagyvárad, Resicabánya, Karácsonkő, 

Szeben, Szatmárnémeti, Csikszereda, Gyulafehérvér,stb  érkező romániai sport táncot 

képviselő veszt részt, melyek az összes életkor kategóriára, két verseny teremben 

versenyeznek egyidőben. A dönőbiráskodás a Román Sport Tánc Föderáció országos sport 

tánc központjainak leigazolt döntőbirói által lesz biztositva.    

Szervező: „ Dansul Viorilor” Sportklub 

Helyszin: Szászrégen 

Dátum: 2016 október 15-16 
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40. „ Cum poate regenera patrimoniul cultural oraşe, regiuni, ţări, din punct de vedere 

economic, social şi al  mediului” [Hogyan újul meg a nemzeti örökség, a városok, régiók, 

országok, gazdasági, szociális és környezeti szempontok szerint] Nemzetközi Szeminárium  

A Nemzetközi Szemináriumot a  Romániai Művészeti és Történeli Helyiségeinek és 

Környékeinek Egyesülete (az egyesület román nyelvű röviditéese A.L.Z.I.A.R.) szervezi a 

Maros Megyei Kulturális Igazgatóság partnerségében.    

Az A.Z.I.A.R egy nem kormányzati szervezet, melynek tagjaigazdag kulturális és történelmi 

örökséggel rendelkező Megyei Tanácsok és közigazgatási-területi egységek.  Maros megye 

Tanácsa az Egyesület tag. 

Az egyesület sajátos célkitűzéseiből kiindulva, a szóban forgó nemzetközi szeminárium célja 

a kulturális örökség értékesitésére vonatkozó témakörök megvitatása és a gyakorlatias 

mintaképek és tapasztalatok  értékesitése, mint gazdasági, szociális és környezet védelmi 

nézőpontból kiinduló helységek és régiók fejlesztését befolyésoló vektor.  

A Szemináriumra 2016 október 20-22 időszak alatt megy végbe és a szeminárium alkalmával  

sz Egyesület Közgyűlésére is sor kerül. A 2016 október 21-i tevékyneség a Kulturpalota-Kis 

Termében fog lezajlani.  

Szervező: Romániai Művészeti és Történeli Helyiségeinek és Környékeinek Egyesülete  

Helyszin: Marosvásárhelyi Kulturpalota-Kis Terem 

Dátum: 2016 október 21 

41. „ Paşi în doi” [ Léptek kettesben] Országos Diák Duet Verseny Tánc Fesztivál 

A Fesztivál X-ik és egyben évfordulót ünneplő kiadásánál tart és célja, hogy a tánc 

csoportokban tevékenykedő egyetemisták és fiatalok számára lehetőséget biztositson a  

művészet terén belüli megnyilvánulásra és ugyanakkór lehetőséget adjon tehetségük és a 

koreográfiárol kialakitott nézetük értékesitésére a külömböző tánc műfajok keretén belül, 

mint: kortárs tánc, karakter tánc (orosz, indiai, spanyol, nápolyi, kinai, portugál, magyar, 

törzsi), show-revue(pl.muzikel, kabaré, magazin tánc),street dance-szinkron(battle-ek 

nélkül), divattánc (argentin tangó-escenario, szalsza, bachata, kizomba, merengue), 

újszerű tánc (pl.robotic, akrobatikus rock and roll, west coast swing).  

Az eseményen való részvételre 10 felső oktatási központ egyetemi hallgatói vannak várva:  

Marosvásárhely, Bukarest, Kolozsvár, Temesvár, Jászvásár, Szeben, Brassó, Petrozsény, 

Ploieşti, Piteşti. 

Másrészt, a kiadással egyidőben az  esemény nemzetközivé tétele kivánt, a tiszteletbeli 

zsűri tag, Francia koreográfus (d-na Christine Grimaldi) meghivása által , mely egy 

workshopot és egy balet koreográfiát fog bemutatni a résztvevőknek.  

Szervező: A Marosárhelyi Egyetemisták Művelődési Háza 

Helyszin: Marosvásárhelyi Kulturpalota 

Dátum: 2016 október 9-10  



Folyó 
Sz.

TEVÉKENYSÉG Szervező/hivószám Időszak
Finanszirozás 

2016
-Lej-

38  " Mooving Bricks" Kortárs Művészet Fesztivál Vox Novum Egyesölet  2016.09.14/17221 Sz.                             október 12-16 15.000

39
" Cupa României la Dans Sportiv" [Romániai Sport 
Tánc Kupa ] Verseny

Club Sportiv " Dansul viorilor" Sportklub               
2016.09.16/17354 Sz

október 15-16 15.000

40

Seminar Internaţional " Cum poate regenera 
patrimoniul cultural oraşe, regiuni, ţări, din 
punct de vedere economic, social şi al mediului" 
[Hogyan újul meg a nemzeti örökség, a városok, 
régiók, országok, gazdasági, szociális és 
környezeti szempontok szerint] Nemzetközi 
Szeminárium 

A Romániai Művészeti és Történeli 
Helyiségeinek és Környékeinek Egyesülete                
2016.09.14/17153 Sz.

október 21 - 
Kulturpalota

41
 " Paşi în doi" [ Léptek kettesben] Országos Diák 
Duet Verseny Tánc Fesztivál

A Marosvásárhelyi Egyetemisták Művelődési 
Háza      2016.09.15/17287 Sz.       

december 9-10      5,000

    A 2016 szeptember 29/     sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2 sz. Melléklete                                                                                                                
A megyei érdekű kulturális és szociális tevékenységek 2016-os költségvetése

A. A MAROS MEGYEI TANÁCS INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK PARTNERSÉGI VISZONA ÁLTAL 
SZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI 
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