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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2017. december 21.-i 

206. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács és az Erdélyi Kárpát-Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról az 

„Ausztria-Mariazell és Románia-Csíksomlyó vándor zarándoklat nemzetközi szeminárium” projekt 

érdekébe 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóságnak a 27716/15.12.2017. sz. Indokolását, a Gazdasági Igazgatóság a 

Szakjelentését, a Jogügyi Osztálynak a Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál, a 27521/14.12.2017. sz. alatt iktatott kérelmet, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés e) betűje, összevetve a 91. cikkely (6) bekezdés a) 

betűje és a 97. cikkely (1) bekezdésének a rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács és az Erdélyi Kárpát-Egyesület közötti 

együttműködést, a „Ausztria-Mariazell és Románia-Csíksomlyó vándor zarándoklat nemzetközi 

szeminárium” projekt érdekébe, a jelen határozat szerves részét képező Mellékletbe foglalt 

Együttműködési egyezmény szerint. 

2. cikkely Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanácsnak az elnökét, felhatalmazza az 1 mellékletbe 

foglalt Együttműködési egyezménynek az aláírásával. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik az Erdélyi Kárpát-Egyesület és a Maros Megyei Tanácsnak a 

Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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VII D/1 akta 

 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács és az Erdélyi Kárpát-Egyesület Marosvásárhely közötti együttműködés 

jóváhagyásáról az „Ausztria-Mariazell és Románia-Csíksomlyó vándor zarándoklat nemzetközi 

szeminárium” projekt érdekébe 

 

A jelen tervezet, a Maros Megyei Tanácsnak a társulását javasolja az Erdélyi Kárpát-Egyesület 

Marosvásárhely-i Fiókjával, a „Ausztria-Mariazell és Románia-Csíksomlyó vándor zarándoklat 

nemzetközi szeminárium” projektbe, a több mint 300 személy mozgását feltételező tevékenységnek 

a pénzügyi támogatásának érdekébe, akik gyalog közlekednek, egy megközelítőleg 1000 km-es 

útvonalon. A szervezésbe több mint 30 ember van beavatva, négy országból – Ausztria, 

Németország, Magyarország és Románia, a szemináriumot pedig Marosvásárhelyen tartják. Az 

Erdélyi Kárpát-Egyesület pénzügyileg támogatja ezt a kezdeményezést és támogatást kér a Maros 

Megyei Tanács részéről. 

A bevont humánerőforrás és a tevékenységnek az irányítása, egyes nem beszámított összegeknek az 

elköltését feltételezi, mint rendelkezésre álló pénzt, a szervezet csak, mint támogató van bevonva, 

anélkül, hogy jövedelmet valósítana meg. 

Figyelembe véve a fent bemutatottakat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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