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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. augusztus 31.-i 

122. számú HATÁROZAT 

Maros Megye, alapító tagként való, részvételének a jóváhagyására vonatkozóan, a „Visit Mures” 

Egyesület alapításánál 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva az Elnöki Kabinet 18.326/30.08.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve: 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, a helyi közigazgatásról szóló 

215/2001. sz. Törvény 43. cikkely (1) bekezdést, összevetve a 98. cikkellyel, 

- az utólag módosított és kiegészített, az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó 26/2000. sz. 

Kormányrendelet, 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „e” betűjét összevetve a (6) bekezdés „a” és ”c” 

betűivel és a 92. cikkelyének 

előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

2015/2001. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének az előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja Maros Megye alapító tagként való részvételét, a „Visit Mures” Egyesület 

alapításánál. 

2. cikkely Jóváhagyja a „Visit Mures” Egyesület székhelyét Marosvásárhelyen, Városháza utca 2 sz. 

alatt, a saját tevékenységének a lebonyolításának érdekébe.  

3. cikkely Jóváhagyja a „Visit Mures” Egyesület alapító okiratát, a melléklet szerint, amely szerves 

része a jelen határozatnak. 

4. cikkely Jóváhagyja 1000 RON összeg kiutalását, mint hozzájárulás a „Visit Mures” Egyesület 

induló tőkéjéhez. 

5. cikkely Felhatalmazza Péter Ferenc urat – a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, hogy aláírja a 

„Visit Mures” Egyesület Alapító okiratát és Statútumát és képviselje Maros Megyét az Egyesület 

Nagygyűlésében. 
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6. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Salvamont SALVASPEO Hegyi és Barlangi 

Mentő Közszolgálatnak, a Maros Megyei Múzeumnak valamint az Elnöki Kabinetnek, a Maros 

Megyei Tanács keretében működő Gazdasági Igazgatóságnak és Jogügyi és Közigazgatási 

Igazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖKI KABINET 

  18.326/30.08.2017. sz.  

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

Maros Megye, alapító tagként való, részvételének a jóváhagyására vonatkozóan, a „Visit Mures” 

Egyesület alapításánál,  

 

A megyei közhatóság fő foglalatossága a létező kulturális és leginkább turisztikai potenciál 

értékelése, úgy helyi, mint nemzetközi szinten. 

Gazdag turisztikai potenciállal ellátva, a természet elemeinek sokfélesége által meghatározott 

Maros megye, helyi és nemzetközi szinten a nagy vonzerejű vidékek közé sorolható. 

A turisztikai potenciál a természetinek a kiegészítője, ebbe a turisztikai források és létesítmények 

kategóriájába vannak sorolva kulturális – ember alkotta létesítmények, amelyek az anyagi és 

spirituális kultúrához kötődnek.  

Maros megye helységeiben nagyon változatos stílusú történelmi és építészeti műemlékek 

találhatóak, amelyek tükrözik a román, magyar és német kultúrát, kultúrák, amelyek a kölcsönösség 

hatásait viselték ezen a vidéken. 

Ez a kulturális mozaik egy eltérő és fontos turisztikai attrakciót alkot, amely egy jellegzetes vonást 

nyújt a vidékeinknek. 

Egy Egyesületnek az alapítása, Maros megye turizmusának a népszerűsítésének és fejlesztésének az 

érdekébe, egy nagyon fontos lépés lenne a megyénk turisztikai potenciáljának a fejlesztésének és 

értékesítésének az érdekébe és ennek minél komplexebb integrálódását a hazai és nemzetközi 

turisztikai körforgásba. 

Ennek értelmébe, a Maros Megyei Tanács megtette az első intézkedéseket egy turisztikai egyesület 

alapításának érdekébe. Június hónapjában helyt adtak az első kapcsolatok felvételének a fontosabb 

municípiumokkal, városokkal és községekkel, amelyek magas turisztikai potenciállal rendelkeznek. 

Ezen a gyűlésen a Marosvásárhely-i, Segesvár-i, Szászrégen-i, Szováta-i, Erdőszentgyörgy-i és 

Marosszentgyörgy-i helyi közigazgatási hatóságok képviselői elemezték és megbeszélték a 

lehetőségét egy hasonló egyesületnek a megalapításánál való együttműködést. 

A megbeszélés következtébe megegyeztek a ”Visit Mures” Egyesület alapításáról, amelynek az 

alapító tagjai Maros Megye, a Maros Megyei Múzeum és a Maros Megyei Salvamont Salvaspeo 

Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálatok lesznek. 

Az egyesületnek következik, hogy legyen egy műszaki apparátusa is, amely a megyei turizmus 

népszerűsítési és fejlesztési tevékenységeket fog folytatni. 

Az összes többi helyi közhatóság, beleértve a fent említetteket is, együttműködési partnerségeket 

fognak kötni az egyesülettel, különböző turisztikai rendezvényeken való részvételének alkalmával: 

vásárok, turizmus kiállítások, turisztikai témájú konferenciák, stb. és ahol ezek kinyilvánítják az 

óhajukat, hogy képviselve legyenek. 
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A megkötendő partnerségekkel, megállapítják minden közigazgatási területi egységnek, amely 

szeretné, hogy népszerűsítve legyen ezzel az alkalommal, a ráeső részét, amely szükséges a 

részvételi, szállítási, promóciós anyagokra való kiadásokra. Az Egyesület célkitűzései, amelyeket 

megállapítottak a felvállalt küldetés végrehajtásának érdekébe a kitűzött céljának a 

megvalósításával, a következők: 

- Egy reflexiós és kifejezési keret létrehozása a turizmusba beavatott szervek részére 

- A Maros megyei turizmus fejlesztési politikájára vonatkozó javaslatok kidolgozása 

- A köz- és magánintézmények támogatása a turizmus területén 

- A turista csomagok összeállítása, együttműködve a területen tevékenykedő szolgáltatás 

biztosítókkal, a turizmusnak a különböző formáinak – kulturális, gyógyfürdő, ökumenikus, 

agroturizmus, ökoturizmus – a népszerűsítésének érdekébe 

- A turizmusra jellemző események megszervezése és azokon való részvétel, pld. Turizmus 

vásárok, konferenciák és szemináriumok, tapasztalatcserék, 

- Maros megye kulturális örökségére és turista objektumainak a népszerűsítésére vonatkozó 

promóciós anyagok készítése, 

- A megye turisztikai szolgáltatásainak a minőségének a növelése a terület személyzetének a 

folytonos képzésével, törvényes keretek között, 

- Egy adatbázisnak a készítése, amely támogassa a turista tevékenységnek a nyomon 

követését, 

- A minőségre, jó szokásokra való bátorítás, minőségi címke odaítélésével, 

- Maros megye fejlődési stratégiájának az alkalmazása a turizmus területén, ennek érdekébe 

az egyesület együttműködhet magán- és közegységekkel, beleértve az ezekkel való 

partnerségek megkötésével. 

Az egyesület létrehozása feltételezi Maros Megye részvételét, alapító tag minőségben, az induló 

törzstőke létesítésében, 1000 RON értékbe. 

A fentiek szempontjából, az utólag módosított és kiegészített 26/2000. sz. Kormányrendelet és az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „e” betűjét összevetve a (6) bekezdés „a” és ”c” 

betűivel és a 92. cikkelyének előírásainak a mérlegelésével, javasoljuk jóváhagyásra Maros Megye, 

alapító tagként való, részvételét a „Visit Mures” Egyesület alapításánál, a mellékelt 

Határozattervezet szerint. 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ, 

Kozma Mónika

 

 

 

Készítette: Kocsis Robert  

 Lefter Erika, Kakasi Andras 
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