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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

15. számú HATÁROZAT 

2016. február 25-i 

a Maros Megyei Tanács és Marosszentgyörgy Község közötti  

partnerségi megállapodás jóváhagyását tekintve 
 

Maros Megyei Tanács, 

Látva a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság 2016. 02. 25.-i 3457. számú indokolását, 

Tekintettel a 2016. 02. 25.-i 3462. szám alatt beiktatott a Marosszentgyörgy Község kérését, 

Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú újraközölt helyi 

közigazgatási Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének „e” betűjének előírásait megerősítve a 

(6) bekezdés „a” betűjével, betartva a 2001. évi 215. számú Törvény 43. cikkelyének (1) 

bekezdése által előírt eljárást, 

Az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú újraközölt helyi közigazgatási 

Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

határozza:  

1. cikkely Jóváhagyja a „Románia kulturális falúja 2016” program végrehajtásának tekintetében 

a Maros Megyei Tanács és Marosszentgyörgy Község közötti partnerség megkötését, a 

mellékletbe foglalt partnerségi megállapodás szerint amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács elnökét – Ciprian Dobre urat az 1. cikkelyben 

előírt partnerségi megállapodás aláírásával. 

3. cikkely Jelen határozatot leközlik Marosszentgyörgy közigazgatási területi egységnek. 

 

 

ELNÖK               Ellenjegyzi 

Ciprian Dobre                                                                                      JEGYZŐ  

                                                  Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 
JOGI OSZTÁLY 

 

 
3475/25.02.2016 sz. 

VI/D/4 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács és Marosszentgyörgy község közötti partneri megállapodás 

jóváhagyását tekintve 

 

„Románia Kulturális Faluja” egy 2014 januárjában a Romániai Francia Nagykövetség és a 

Wallonie-Bruxelles Delegáció védnöksége alatt indított program azzal a céllal, hogy 

előmozdítsa a román falu kulturális és turisztikai örökségét. 

Ezen program keretében, a résztvevő helységek bemutatják a község kulturális és turisztikai 

örökségét, az eddig szervezett kulturális tevékenységeket, valamint azokat is amelyeket ebben 

az évben fognak szervezni. 

Marosszentgyörgy község az egyedüli helység Maros megyéből amely részt vesz ennek a 

versenynek a végső szakaszában. 

Az egyik osztályozási kritérium, a program keretében, a közhatóságokkal vagy -intézményekkel 

kötött partnerségek létezése a programnak a végrehajtásáért. 

Tekintettel arra, hogy a megyei tanácsnak a törvényes hatáskörei között megtalálható a 

kulturális közszolgáltatás támogatása, a támogatott intézményeken keresztül, kivetítve a Maros 

megye kulturális és turisztikai implicit előmozdításának célszerűségére, Románia 10 kulturális 

faluja közé bejelölése Marosszentgyörgy községnek, 

Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú újraközölt helyi 

közigazgatási törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének „e” betűjének előírásait megerősítve a 

(6) bekezdés „a” betűjével, amely felhatalmazza a megyei közhatóságokat társulási 

lehetőséggel, beleértve közigazgatási jogú jogi személyeket a megyei közérdekű tervezetek 

közös megvalósításának érdekében, javasoljuk a Maros Megyei Tanács és Marosszentgyörgy 

Község közötti partnerség megvitatását és jóváhagyását, a „Románia Kulturális Falúja 2016” 

program kivitelezése érdekében, a mellékelt határozat tervezet szerint. 

  

ELNÖK 

Ciprian Dobre 

 
Készítette: Adriana Farkas – szolgálatvezető 

Leellenőrizte: Genica Nemeş, ügyvezető igazgató 
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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS 
 

1. cikkely A felek 

1.1. Marosszentgyörgy község, székhelye Marosszentgyörgy község, Petki David utca 130 sz., 

adószám 4323152, Sófalvi S. Szabolcs Polgármester által képviseltetve, mint főpartner 

és 

1.2. Maros Megyei Tanács, székhelye Marosvásárhely, Győzelem tér 1., adószám 4322980, 

Ciprian Dobre Elnök által képviseltetve, mint másodlagos partner, 

felek megegyeztek, hogy megkötik jelen partnerségi megállapodást az alábbi feltételek mellett: 

 

2. cikkely A Partnerségi Megállapodás célja 
A Partnerségi Megállapodás aláírásával a felek kifejezik egyetértésüket az együttműködésre 

Marosszentgyörgy község közigazgatási területén a kulturális tervezet végrehajtása érdekében, 

amely le van írva a jelen megállapodás mellékletében.  

 

3. cikkely A tárgya 
Ezen Partnerség tárgyát képezi a „Románia kulturális falúja 2016” program tevékenységeinek 

végrehajtásának és lefolyásának tekintetében az együttműködés módjának a megállapítása, 

amely le van írva a jelen megállapodás mellékletében. 
 

4. cikkely A Partnerség jó gyakorlati elvei 
4.1. A partnerek hozzá kell járuljanak a társadalmi-kulturális tevékenységek megvalósításához. 

4.2. A partnerek rendszeresen kell konzultáljanak és egymást informálják a partnerségi 

megállapodás tárgyát képező tevékenység minden aspektusának tekintetében. 

4.3. A partnerek a legmagasabb szakmai és etikai standardok betartásával kell 

tevékenykedjenek, azaz maximális profizmussal, hatékonysággal és éberséggel, a célzott 

szakmai terület legjobb gyakorlataival egyetemben. 

 

5. cikkely A megállapodás ideje 
5.1. A jelen partnerségi megállapodás a 2016-os évre köttetik. 

 

6. cikkely A partnerek jogaik és kötelességeik  

6.1. A főpartner jogai és kötelességei 
a) Közreműködjön a másodlagos partnerrel és támogassa a tevékenységek jó körülmények 

közötti lefolyását a partnerségi megállapodás teljes időtartama alatt. 

b) Biztosítsa a szükséges körülményeket a lefolytatott tevékenységekhez amely le van írva a 

jelen megállapodás mellékletében. 

c) Közöljön a másodlagos partnerrel minden közbejött eseményt amely a jelen Partnerségi 

megállapodás szerinti események zajlása közben megjelent. 

6.2. A másodlagos partner jogai és kötelességei 
a) Támogassa a jelen Partnerségi megállapodás szerint bevállalt tevékenységek kivitelezését, a 

főpartner segítésével. 
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b) Biztosítja a főpartnert arról, hogy a törvényes hatáskörei között megtalálható a 

közművelődési szolgálat támogatása, az alárendelt intézményeken keresztül. 

c)  Közöljön a másodlagos partnerrel minden közbejött eseményt amely a Partnerségi 

megállapodás szerinti események zajlása közben megjelent. 

 

7. cikkely Megjegyzések 
7.1. Bármely értesítés a Partnerek között a jelen megállapodással kapcsolatban írásban fog 

megtörténni. 

7.2. Bármely írott okiratot be kell iktatni úgy a küldéskor mint az érkeztetéskor. 

 

8. cikkely Az alkalmazott törvény 
Jelen Megállapodásra a román törvények lesznek alkalmazva és a román törvények szerint lesz 

értelmezve. 

 

9. cikkely Vitás kérdések 
Bármely vita amely adódhat a jelen megállapodásból vagy a jelen megállapodással kapcsolatos 

a felek közötti kiegyezés módján lesz megoldva, abban az esetben ha ezek nem jutnak 

semmilyen megállapodásra a vita megoldásának az érdekében, azt az illetékes bíróság fogja 

megoldani. 

 

10. cikkely Végső rendelkezések 
A felek garantálják, hogy a személyek akiknek lentebb megjelenik az aláírásuk fel voltak 

ruházva teljes törvényes hatalommal, hogy aláírják és végrehajtsák a jelen Partnerségi 

megállapodást. 

Jelen Megállapodás 2(kettő) eredeti példányban íródott, román nyelven, minden félnek egyet-

egyet, mindnek ugyanazon jogi értéke van. 

 

 

 

 

MAROSSZENTGYÖRGY KÖZSÉG  MAROS MEGYEI TANÁCS 

   

POLGÁRNESTER   ELNÖK  

mérnök Sofalvi S. Szabolcs                       Ciprian Dobre 

 

 

 

JEGYZŐ                               JEGYZŐ 

jogász Moldovan Mircea                              Paul Cosma 
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