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30. számú Határozat 

2016. február 25. 

 A Maros Megyei Tanács 92/2012. számú Határozata mellékletének 

módosításáról, tekintettel a Maros megye /a Maros Megyei Tanács 

képviselőinek kijelöléséről azokban az egyesületekben, amelyekben ez részt 

vesz, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel  

 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Figyelembe véve a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság 3122/2016.02.19. számú 

indoklásait valamint a szakbizottságok véleményezéseit,  

Tekintettel a következő előírásokra: 

- a 215/2001. számú, a helyi közigazgatásra vonatkozó, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt Törvény 11,13. cikkelyeire, a 91. cikkely (1) bekezdés, 

”b”, „c” és „e” betűkre, a 91. cikkely (6) bekezdés „a” és „c” betűkre,  

- a 26/2000. számú, az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt Kormányrendeletre, 

- azon egyesületek alapszabályzatainak kitételeire, amelyekben Maros megye / a 

Maros Megyei Tanács részt vesz, 

a 215/2001. számú, a helyi közigazgatásra vonatkozó, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt Törvény 97. cikkelye (1) bekezdése alapján, 

elhatározza: 

I. cikkely A Maros Megyei Tanács 92/2012. számú Határozata melléklete, amely  a 

Maros megye /a Maros Megyei Tanács képviselőinek kijelölésére  vonatkozik, azon 

egyesületekben, amelyekben ez részt vesz, a következőképpen módosul:   

- az A.D.I. Centrul Transilvaniei Igazgató Tanácsába  Kelemen Atilla-Márton úr 

helyébe Szabó Árpád urat nevezik ki, mint a Maros Megyei Tanács képviselőjét. 

2. cikkely  Jelen határozatot az A.D.I. Centrul Transilvaniei-nek és az 1. cikkelyben 

megnevezett személynek közlik ki.  

 

Elnök,                                   Ellenjegyzi a titkár, 

Ciprian Dobre                            Paul Cosma 
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Száma: 3122/2016.02.19. 

VI/A/3. iratcsomó 
 

 

INDOKLÁS 

A Maros Megyei Tanács 92/2012. számú Határozata mellékletének módosításáért, 

tekintettel a Maros megye /a Maros Megyei Tanács képviselőinek kijelöléséről 

azokban az egyesületekben, amelyekben ez részt vesz, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel  

 

Azok az egyesületek, amelyekben Maros megye /a Maros Megyei Tanács részt vesz, a  

215/2001. számú, a helyi közigazgatásra vonatkozó, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt Törvény és a 26/2000. számú, az egyesületekre és 

alapítványokra vonatkozó,  az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

Kormányrendelet, valamint az általuk elfogadott alapító okiratok és 

alapszabályzatoknak megfelelően szerveződnek és működnek.  

Az egyesületek vezető, ügyintézési és ellenőrző szervei a közösség /a területi 

közigazgatási egységek hatóságai törvényes képviselőiből tevődnek össze, amelyek az 

egyesületnek tagjai, vagy ezek képviselői, akiket a tanácskozó hatóságok határozatai 

által meghatározott időtartamra jelölnek ki.  

Ilyen értelemben a Maros Megyei Tanács 92/2012. számú Határozatában, úgy ahogy az a 

Maros Megyei Tanács 81/2014. számú Határozatában módosítva volt, az A.D.I. Centrul 

Transilvaniei  Igazgató Tanácsába Kelemen Attila Márton urat nevezték ki.   

Mivel Kelemen Attila Márton úr megyei tanácsosi mandátuma jogilag megszűnt, amely 

tényt a Maros Megyei Tanács az 51/2015.05.28. számú Határozatában megállapította, a 

fenti egyesület vezető szervébe egy új képviselő kinevezése szükséges.  

Tekintettel a fenti aspektusokra, javasoljuk a  Maros Megyei Tanács 92/2012. számú 

Határozatának módosítását a mellékelt határozati javaslatnak megfelelően.  

 

 

 

                                     
 
 
 
                                    Összeállította: Lefter Erika/ 2 példány 

                                    Ellenőrizte: Adriana Farkas – osztályvezető 

                                         

Elnök Vezérigazgató 

Ciprian Dobre Genica Nemeş 
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