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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

2017. június 29.-i 

99. számú HATÁROZAT 

A „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Egyesület Alapító Okiratának és Statútumának a 

módosításának a jóváhagyásáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva az Elnöki Kabinet 13.476/23.06.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. 

sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének b) és e) betűje, (6) bekezdésének c) betűje, valamint a 

97. cikkely rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Egyesület Alapító Okiratának és 

Statútumának a módosítását, a jelen határozat szerves részét képező 1 és 2 sz. mellékletek szerint. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, Péter Ferenc urat, Maros Megye 

képviselőjét a Metropolisz Tanácsban, hogy megszavazza az Egyesület Alapító Okiratának és 

Statútumának a módosításának a jóváhagyását, az 1 cikkely rendelkezéseinek az értelmében és, hogy 

teljesítse az összes törvényes eljárást, amelyek ebből fakadnak, beleértve az illető okiratok 

aktualizálását, az összes módosítással, amelyek az Egyesület alapításától következtek be. 

3. cikkely Visszavonja a Marosvásárhely „Metropolisz Övezet” Egyesület Alapító Okiratának és 

Statútumának a módosítására vonatkozó 105/2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozatot. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye – Prefektusi Hivatalával és a „Marosvásárhely 

Metropolisz Övezet” Egyesülettel, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖKI KABINET 

  13.476/23.06.2017. sz.  

VI D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Egyesület Alapító Okiratának és Statútumának a 

módosításának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Egyesülete az alapító tagok szabad akaratából jött létre, a 

városperemi övezet helyi tanácsai, valamint a Maros Megyei Tanács és a 246/2005. sz. Törvénnyel 

módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott, az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó 

26/2000. sz. Kormány Rendelet előírásainak alapján és a saját statútumának alapján működik, a 

Marosvásárhely-i metropolisz övezet fejlődésének céljából, az övezetet alkotó helyi közigazgatási 

hatóságok között létező gazdasági, szociális, kulturális, turisztikai, sport kapcsolatok 

szempontjából.  

A létrehozás céljainak a megvalósításának és az Egyesület jobb működésének az érdekébe, 

figyelembe véve egyes adódott helyzetet a 2006. évi alapításától az egyesületnek, a Metropolisz 

Tanács 2017. április 27.-i gyűlésében, megegyeztek az Alapító Okirat és az Egyesület Statútumának 

a módosításának a szükségességéről. 

A Statútum 29. cikkelyének az előírásainak értelmében, az Alapító Okirat és az Egyesület 

Statútumának a módosítását, a Metropolisz Tanácsa dönti el, rendkívüli ülésen, az Egyesület 

alapítása által megszabott törvényes eljárások betartásával, a módosító megjegyzéseknek a 

Marosvásárhely-i Bírósági jegyzékben, az egyesületek és alapítványok speciális regiszterébe való 

bejegyzésének a kötelezettségével.  

Ez a módosítás az Igazgatói Tanácsnak a létrehozására és összetételére vonatkozik, amely 2 

alelnökből és egy elnökből tevődjön össze. A módosítás elsődleges célja a municípium bevonása, 

azaz Marosvásárhely municípiumnak, a Marosvásárhely Metropolisz Övezet Egyesületének a 

végrehajtói szintjén, a döntéshozatal folyamatába. Ennek az értelmébe, hatékonyabb 

együttműködést biztosítanak különböző tevékenységi területeken, leginkább egyes nem 

visszatérítendő finanszírozású alapok megpályázásában, az egész egyesület hasznára, a 

szükségletek függvényébe. 

 Ez a módosítás hatással van a Marosvásárhely Metropolisz Övezet Egyesületének az Alapító 

Okiratának a 7 cikkelyére, azaz Az egyesület vezetősége, igazgatása és ellenőrzése, valamint az 

Egyesület Statútumának a 23 cikkelyére, amely az Igazgatói Tanács – Összetételre és szervezésre 

vonatkozik. 

Mivel a Maros Megyei Tanács tagja a „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Egyesületnek, 

szükséges a megyei közhatóság általi jóváhagyása a két okiratnak a módosítására vonatkozóan és a 

Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a felhatalmazása, mint képviselő a Metropolisz Tanácsban, 
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hogy megszavazza az Alapító Okirat és az Egyesület Statútumának a módosításának a 

jóváhagyását, valamint teljesítse az összes törvényes eljárást, amelyek ebből fakadnak, beleértve az 

illető okiratok aktualizálását, az összes módosítással, amelyek az Egyesület alapításától következtek 

be. 

Mivel a Marosvásárhely Metropolisz Övezet Egyesületnek az Alapító Okiratának és Statútumának a 

módosítására vonatkozó 105/2005. sz. Maros Megyei Tanács Határozat nem hozta meg a jogi 

következményeket, amiért elfogadták, szükség van ennek a visszavonására. 

A fentebbiek szempontjából, javasoljuk jóváhagyásra a „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” 

Egyesület Alapító Okiratának és Statútumának a módosítását, a mellékelt határozattervezet szerint.  

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ, 

Kozma Mónika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Kocsis Robert  
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