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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. március 30.-i 

37. számú HATÁROZAT 

 

A Maros Megyei Tanács és a One Health – New Medical Concept Egyesület közötti együttműködés 

jóváhagyására, a Global ONE- HEALTH – egy egészség az Embereknek, az Állatoknak és a 

Környezetnek Fogalomnak a gyakorlatba ültetésére vonatkozóan 

 

 

Maros Megyei Tanács, 

Látva a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság 6101/23.03.2017. sz. Indokolását, a 22/20.02.2017. 

sz. Partnerségi egyezményt, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve az: 

- utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének „e” betűjének, összevetve a (6) 

bekezdésnek „a” betűjének rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács és a One Health – New Medical Concept Egyesület 

közötti együttműködést, a Global ONE- HEALTH – egy egészség az Embereknek, az Állatoknak és 

a Környezetnek Fogalomnak a gyakorlatba ültetését, a partnerségi egyezmény szerint, amely a jelen 

határozat szerves részét képező mellékletbe van bele foglalva. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a One Health – New Medical Concept Egyesülettel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 
JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

  6101/23.03.2017. sz. 

VI/A/2 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács és a One Health – New Medical Concept Egyesület közötti együttműködés 

jóváhagyására, a Global ONE- HEALTH – egy egészség az Embereknek, az Állatoknak és a 

Környezetnek Fogalomnak a gyakorlatba ültetésére  

 

A One Health – New Medical Concept Egyesület célja, megvalósítani és gyakorlatba ültetni 

Romániában, a Global ONE- HEALTH – egy egészség az Embereknek, az Állatoknak és a 

Környezetnek Fogalomnak és mindennek, ami az élelmezést, a táplálkozást és a foglalkoztatást 

kondicionálja, az élet elsődleges megelőző védekezései mottó alatt, a gyakorlat nemzetközi 

jogszabályainak értelmében, az általános orvosi kontextusba.  

A jelen egyezmény célja a felek közti együttműködés törvényes kereteinek a megállapítása, e 

fogalomnak a gyakorlatba ültetésének érdekébe, valamint közös tervezetek kidolgozása a megyei 

tanács más sajátos célkitűzéseire vonatkozóan is, amelyek Maros megye lakosságának az 

egészségét és jólétét illetik. 

A jelen egyezmény bevezetésekor, a felek megegyeznek egy első tevékenységbe, amely az „Egyes 

bogarak (szúnyogok és kullancsok) valamint egyes állatok (patkányok és galambok) által, Maros 

megye területén előidézett súlyos, megbetegedések veszélyességi tényezőinek az elhárítása” 

Tervezet, amelyen együtt vesznek részt. 

A tervezet megvalósítása két szakaszban lesz lebonyolítva: 

I. Egy Szükségességi jelentés- Tanulmány összeállítása Maros megye részére, és 

II. A tervezet kiterjesztése különböző helységekben. 

A részvétel, a partnerek közötti támogatás módja és a tervezetek kivitelezése, mindeniknek az 

érdekei, felmérése és rendelkezésre állásának függvényében lesz megállapítva, a partnerségi 

egyezményhez csatolt kiegészítő aktákkal, amelyek jóváhagyását ugyanolyan jóváhagyási 

rendszernek vetik alá, mint a kiinduló aktáét. 

Figyelembe véve, hogy a megyei tanács törvényes hatáskörébe tartozik az egészségügyre vonatkozó 

közszolgálat támogatása is, az alárendelt intézményekkel, egyes megyei közérdekeltségű 

tevékenységek, munkálatok, szolgálatok vagy tervezetek népszerűsítésének és kivitelezésének 

szükségességéhez viszonyítva, mindamellett, hogy a partnerségi egyezményt 2017.03.20.-án 

aláírták, csak a Maros Megyei Tanács határozatával való jóváhagyási feltétele mellett lesz érvényes. 

A fent bemutatottak szempontjából és az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a 

helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének „e” 

betűjének, összevetve a (6) bekezdésnek „a” betűjének rendelkezéseinek értelmezésében, amelyek 

meg adják a lehetőséget a megyei közhatóság számára, hogy társulhasson, akár román vagy külföldi 

jogi személyekkel, beleértve a civil társadalom partnereit, egyes megyei közérdekű tervezetek 
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közös kivitelezése érdekébe, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros Megyei Tanács és a 

One Health – New Medical Concept Egyesület közötti, a Global ONE- HEALTH – egy egészség az 

Embereknek, az Állatoknak és a Környezetnek Fogalomnak a gyakorlatba ültetésére, 

együttműködési egyezményt, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ  

Genica Nemeş

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika /2példány 

Ellenőrizte: Adriana Farkas - Szolgálatvezető  


	hot037_2017_HU
	hot037 exp_HU

