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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

  

 

2017. június 29.-i 

88. számú HATÁROZAT 

Maros Megye hivatalos térképének a kiadására vonatkozó együttműködési egyezményhez csatolt 

kiegészítő okirat jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság 13.444./22.06.2017. sz. Indokolását, a 

8989/04.05.2017. sz. alatt beiktatott átiratban, a S.C. Schubert & Franzke S.R.L. által javasolt 

kiegészítő okiratot, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve a: 

- Maros megye térképének kiadására vonatkozó Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

szóló 98/28.07.2011. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének e) betűjének, összevetve a (6) bekezdés a) 

betűjével, előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja Maros Megye hivatalos térképének a kiadására vonatkozó együttműködési 

egyezményhez csatolandó kiegészítő okirat megkötését, a jelen határozat szerves részét képező 

mellékletben előírt feltételek között. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, Péter Ferenc urat, az 1 cikkely szerinti 

Maros Megye hivatalos térképének a kiadására vonatkozó együttműködési egyezményhez csatolt 

kiegészítő okiratnak az aláírásával. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a S.C. Schubert & Franzke S.R.L.-nek, valamint a Terület- és 

Városrendezési Igazgatóságnak, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 13.444/22.06.2017 sz. 

VI/A/2 akta 

 

INDOKOLÁS 

Maros Megye hivatalos térképének a kiadására vonatkozó együttműködési egyezményhez csatolt 

kiegészítő okirat jóváhagyásához 

 

A 98/2011. sz. Határozatával a Maros Megyei Tanács jóváhagyta a 13767/18.08.2011. sz. Maros 

Megye hivatalos térképének a kiadására vonatkozó együttműködési egyezményt. 

Ebben az egyezményben, a S.C. Schubert & Franzke S.R.L. kiadó elkötelezte magát, hogy ingyen 

fogja kiadni 5 alkalommal Maros Megye hivatalos térképét – 2-3 évente egyszer, mindeniket 800 

példányszámba. 

Ugyanakkor, a szolgáltató elkötelezte magát, hogy elkészíti Maros Megye interaktív web-térképét, 

amelyet kiviteleztek a Maros Megyei Tanács hivatalos internetes oldalán az „Interaktív Térkép” cím 

alatt. Az applikáció menüjének funkcionális tartalma jelenleg: helységek keresése, turisztikai 

attrakciók, természetes parkok és rezervátumok. 

A 8989/2017. sz. átiratában a S.C. Schubert & Franzke S.R.L. javasolta egy a jelenlegihez 

viszonyítva feljavított verziójú online térkép, ingyenes, megvalósítását és alkalmazását. 

Eszerint, javasolják a térkép tartalmának változatossá tételét, új elemeknek a beiktatásával, mint: 

útmutató, elemek keresése és adatút képzés, valamint az applikáció menüjének változatossá 

tételével, új funkciók hozzáadásával – visszatérés a térkép kiinduló pontjához, előzőleg 

meglátogatott helyekre való visszatérés, a térkép nagyítása/csökkentése, térképes navigáció, 

távolságok és felületek mérése a térképen, a pontok koordinátáinak az elérése a térképen, a térkép 

kinyomtatása/elmentése, egy térkép elérhetőségnek a létrehozása stb.  

Figyelembe véve, hogy ennek a szegmensnek, a potenciáljának a fejlesztése és értékesítése a 

megyei közhatóság egyik prioritása és szerves része a Maros Megyei Fejlesztési Stratégiának a 

2014-2020-as periódusra, a fennebb bemutatottak perspektívájában és az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel, újraközölt a Helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, 

(1) bekezdésének, „e” betűjének az előírásait tekintve összevetve a (6) bekezdésének „a” betűjével, 

amely a megyei közhatóságnak megadja a lehetőséget a társulásra, ideértve a román vagy külföldi 

jogi személyeket is, beleértve  a partnereket a civil szférából, egyes megyei közérdekű projekt 

közös kivitelezésének az érdekébe, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra Maros Megye hivatalos 

térképének a kiadására vonatkozó együttműködési egyezményhez csatolt kiegészítő okiratot, a 

mellékelt határozattervezet szerint. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş

Készítette: Lefter Erika /2 pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas – szolgálatvezető  
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