
 

 

NAPIREND 

A Maros Megyei Tanács rendkivüli ülése  

2016 május 26, 13.00 óra 

1. Határozattervezet a km 0+930-18+855 közötti DJ 152 A Marosvásárhely-Mezőbánd 
megyei út, a km 0+000-20+100 közötti DJ 151 A Mezősályi-Merzőbánd megyei út és a 
km 25+650-45+810 közötti DJ 151 Marosludas-Nagysármás – Beszterce Naszód megye 
határa  megyei út telekkönyvi nyilvántartásba való jegyzését megilető intézkedések 
jóváhagyására vonatkozóan; 

2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács,- a Maros Megyei közkincset megillető 
lertár elfogadásáról szóló, utólagosan módositott és kiegészitett 2001/42 sz. 
Határozatának módositására és kiegészitésére vonatkozóan; 

3. Határozattervezet az európai finanszirozási alapok által megvalósitható megyei út 
modernizációs projektek kivitelezéséhez szükséges keretek biztositását célzó 
intézkedések jóváhagyására vonatkozóan; 

4. Határozattervezet a Maros megye 2016-os bevételi és kiadási költségvtésének 
rektifikálására vonatkozóan; 

5. Határozattervezet a A Maros Megyei 2015-ös évre szóló  bevételi és kiadási  éves  
költségvetés végrehajtására és az éves pénzügyi kimutatások, mellélkletek  
jóváhagyására vonatkozóan; 
 

6. Hatázozattervezet a A S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. 2015-ös mérlegének 
jóváhagyására vonatkozóan; 
 

7. Határozattervezet a a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 
struktóráját alkotó egységek/szolgáltatások/központok által nyújtott szolgáltatások 
fenntartását illető havi átlag költség meghatározására vonatkozóan; 
 

8.Határozattervezet a a „km 3+167-15+000 km, Maros Megyei DJ133 Szederjes- 
Erked-Hargita megye határa  megyei út könnyű közúti burkolat ” beruházás 
technikai-műszaki dokumentációjának, valamint technikai-műszaki mutatóinak 
jóváhagyására vonatkozóan; 
 

9. Határozattervezet a  Maros Megyei Tanács szakhatóságát megillető szervezési 
intézkedések meghatározásáról szóló 2015 május 28/62 sz. Megyei Határozatának 1 
és 2 sz. Mellékleteinek-együttesen azok  utólagos módositásaival való módositására 
vonatkozóan; 

10.Határozattervezet a A Maros Megyei Könyvtár Szervezti felépitésének, 
Létszámkeretének valamint annak szervezési és működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról szóló 2014/111 sz.  Maros Megyei Tanács Határozat módositására és 
kiegészitésére vonatkozóan; 

11.Határozattervezet a a Marosvásárhelyi  Transilvania Autonóm Repülőtér 
menedzsment biztositását megillető intézkedések meghatározását illetően; 



 

 

12. Határozattervezet a a 2015-ös Maros Megyei tűzvédelmi kapacitás elemzési 
Jelentésének jóváhagyására és annak optimalizásását megillető intézkedések 
meghatározására vonatkozóan; 
 
13. Határozattervezet  Maros megye 2016-2019-es időszakot megillető  katonai-
gazdasági Monográfiájának jóváhagyására vonatkozóan; 
 
14. Határozattervezet a 2014-2019-es  sajátos menetrend szerinti megyei 
tömegközlekedési Programba foglalt 2 újonann-kialakitott útvonalat megillető 
útvonalengedély odaitélésére vonatkozóan.  
 
 
 

 


