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NAPIREND 

A Maros Megyei Tanács rendes ülése  

2016 október 27, 13.00 óra, 

 
 
1. Határozattervezet a Mezőgerebenes község területén található DJ151 A Mezősályi – 
Mezőbánd megyei út egyik szektorát megillető intézkedések jóváhagyására 
vonatkozóan.  
 
2. Határozattervezet a Maros Megye 2016-os bevételi és kiadási költségvetésének 
rektifikálására vonatkozóan.  
 
3. Határozattervezet  Maros Megye költségvetésének végrehajtásáról szoló 2016 
szeptember 30-i Jelentés jóváhagyására vonatkozóan.  
 
4. Határozattervezet a a többségi oktatásba integrált sajátos nevelési igényű 
gyermekek/diákok/fialatlok jogainak finanszirozására előirányzott összegek megyén 
belüli közigazgatási-területi egységekre való 2016-os felosztására vonatkozóan .  
 
5. 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 
Határozatának 1 és 2 számú mellékleteinek módositására és kiegészitésére 
vonatkozóan.  
 
6. Határozattervezet a „Szentágota - Segesvár közötti megyei út Rehabilitálása” című 
projekt európai alapokból való megvalósítását illető intézkedések jóváhagyására 
vonatkozóan.  
 
7. Határozattervezet a a „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” 2016-os  
bevételi és kiadási költségvetésének rektifikálására vonatkozóan.  
 
8. Határozattervezet a a Maros Megyei Tanács szakapparátusának 2017 évi szervezeti 
ábrájának jóváhagyására vonatkozóan.  
 
9. Határozattervezet a az utólagosan módosítot Maros Megyei Tanács 
szakapparátusának szervezését illető intézkedések jóváhagyásáról szóló 2015  május  
28/62 sz. Megyei Tanács Határozat módositására vonatkozóan.  
 
10. Határozattervezet a a Maros Megyei Tanács utólagosan módosított 2012 február 
29/30 sz.  Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Igazgatótanácsának, Létszámkeretének 
és szervezési és működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló Határozatának 1 és 2 
sz. Mellékleteinek módositására vonatkozóan.  
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11. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács,a Megyei Tanács alárendeltsége alatt 
működő intézmények szervezését illető intézkedések meghatározásáról szóló, 
utólagosan módosított 2014.10.30/164  sz. Határozatának 2 és 4 sz. Mellékleteinek 
módositására vonatkozóan. 
 
12. Határozattervezet a a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara 2017 évi szervezeti 
ábra jóváhagyására vonatkozóan.  
 
13. Határozattervezet a Maros Megyei Lakoság-nyilvántartási Igazgatóság 2017 évi 
szervezeti ábra jóváhagyására vonatkozóan. 
 
14. Határozattervezet a Maros Megyei Lakoság-nyilvántartási Igazgatóság Szervezeti 
struktúrájának, Látszámkeretének, szervezeti és működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2010.08.12/111 sz. Maros 
Megyei Tanács Hatátozat 2 mellékletének módosítására vonatkozóan. 
 
15. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 2017 
évi szervezeti ábrájának jóváhagyására vonatkozóan. 
 
16. Határozattervezet a a  gyermekek zaklatásának és kizsákmányolásának 
megelőzéséért és leküzdéséért felelős Marosi helyi ágazatközi Csoport (EIL) 
létesítéséről és annak szervezeti és működési Szabályzatáról  szóló 2015 július 16/92 
sz.  Maros Megyei Tanács Határozat módosítására vonatkozóan.  
 
17. Határozattervezet a a Maros megyei Gyermekvédelmi Bizottság testületi 
összetételének aktualizálására vonatkozóan.  
 

18. Határozattervezet a a Marosvásárhelyi „Transilvani Repültőtér” Önálló Ügyvitelű 
Vállalat Igazgatótanács tagjainak kiválasztási folyamatának megindítását illető 
intézkedésekre vonatkozóan. 

19. Határozattervezet a Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű 
Vállalat szervezeti és működési Sztabályzatának kiegészítésére vonatkozóan. 

20. Határozattervezet a a „Földcsuszamlás és földrengés természet kockázati 
térképek ” keretén belüli „Maros megye területi szintjén belüli természet kockázati 
térképek összeállítása” dokumentáció jóváhagyására vonatkozóan.  

21. Határozattervezet a a „Természettudományi Múzeum Rehabilitációja” beruházás  
gazdasági és műszaki dokumentációjának, valamint gazdasági és műszaki mutatóinak 
jóváhagyásáról szóló 2016 július 28-i 91 számú Maros Megyei Tanács Határozat 
módosítására és kiegészítésére vonatkozóan.  

22. Határozattervezet a sajátos menetrend szerinti megyei tömegközlekedési 
szolgáltatás végzéséhez szükséges  útvonalengedély odaitélésére vonatkozóan.  

 
 
23. Kérdések,interpellációk, válaszok, szemléletek. 
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