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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2018. május 24.-i 

58. számú HATÁROZAT 

A „Visit Mureș” Egyesületnek, a Statútumának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 10688/18.05.2018. sz. indokolást, a Jogügyi 

Szolgálatnak a jogi szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a ”Visit Mures” Egyesületnek a 10439/16.05.2018. sz. átiratát, 

A ”Visit Mures” Egyesületnek, a Statútumának a 22. cikkely és 23. cikkely e) betű, valamint az 

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

Kormányrendelet előírásainak értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1). bekezdés b) és e) betűje, valamint a 97. cikkely előírásainak 

alapján, 

 

határoz: 

 

 

1. cikkely Jóváhagyja a „Visit Mureș” Egyesületnek, a Statútumának a módosítását, a melléklet 

szerint, amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, Péter Ferenc urat, Maros Megye 

képviselőjét az Egyesületnek a Nagygyűlésében, hogy megszavazza az Egyesületnek a 

Statútumának a módosításának a jóváhagyását az 1. cikkely rendelkezései szerint és, hogy teljesítse 

az összes jogi eljárást, amelyek abból erednek. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik a „Visit Mureș” Egyesületnek, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/1 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

  10688/18.05.2018 sz. 

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A „Visit Mureș” Egyesületnek, a Statútumának a módosítására vonatkozó határozattervezethez 

 

A ”Visit Mures” Egyesületet, a alapító tagoknak a szabad akaratából hozták létre és az utólag 

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

Kormányrendelet és a saját statútuma alapján működik, a Maros megyei turizmusnak a 

népszerűsítésének és fejlesztésének érdekébe, valamint a megyénknek a turisztikai potenciáljának a 

fejlesztésének és értékesítésének és annak a hazai és nemzetközi turista forgalmába való minél 

összetettebb integrálódásának az érdekébe. 

Ahhoz, hogy teljesítse a céljait, amelyekért alapítva volt, és az Egyesületnek a jobb működésének 

érdekébe, figyelembe véve az alapítástól felmerült egyes eseteket, a 2018.05.16-i gyűlésén, az 

Egyesületnek az Igazgató Tanácsa, megállapodtak az Egyesületnek, a Statútumának, a 

módosításának a szükségességét illetően. 

A 10439/16.05.2018. sz. iktatott átirattal, az Egyesület megküldte az Igazgató Tanácsnak, a 

Statútumnak a módosítására vonatkozó Döntését, vagyis a 8. cikkelynek a kiegészítése egyéb 

tevékenységekkel, amelyeket fognak végezni a célkitűzéseknek az elérésének az érdekébe, valamint 

a 9. cikkelynek a kiegészítése azokkal a direkt tevékenységekkel, amelyeket az Egyesület végezhet, 

valamint a CAEN kódjaikkal. 

Ezekkel, a módosításokkal létrejön a megfelelő jogi keret, amely az egyesületnek a céljainak a 

megvalósításához szükséges, egyes plusz jövedelmeknek a megvalósítása és Maros megyének a 

turisztikai potenciáljának jobb értékesítése. 

Mivel, Maros Megye a ”Visit Mures” Egyesületnek az alapító tagja, szükség van a Statútumnak a 

módosításának a jóváhagyására a megyei közhatóság által, a javasoltak értelmébe és a Maros 

Megyei Tanácsnak az Elnökének a felhatalmazására, hogy megszavazza az Egyesület Statútumának 

a módosítását, valamint, hogy teljesítse az összes jogi eljárást, amelyek abból erednek. 

Az újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés 

”b” betű előírásainak értelmében, a megye gazdasági-társadalmi fejlődésére vonatkozó hatáskört 

gyakorolva, javasoljuk jóváhagyásra a „Visit Mureș” Egyesületnek, a Statútumának a módosítását, 

a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 10692/18.05.2018. sz. 

VI/A/3 akta 

 

 

 

 

SZAK- ÉS JOGI JELENTÉS 

A „Visit Mureș” Egyesületnek, a Statútumának a módosítására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 10688/18.05.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket határozzuk meg: 

A Maros Megyei Tanács, a 122/31.08.2017. sz. Határozatával, jóváhagyta Maros Megyének a 

részvételét, mint alapító tag a „Visit Mureș” Egyesületnek az alapításánál. Hasonlóan, ugyanazzal a 

közigazgatási okirattal jóváhagyták az Alapító okiratnak és az Egyesület Statútumának a tartalmát. 

A 10439/16.05.2018. sz. átirattal, az Egyesület megküldte az Igazgató Tanácsnak a Döntését, 

amellyel kérik a Maros Megyei Tanácstól az Egyesület Statútumának, a módosításának a 

jóváhagyását. Ez a módosítás a tevékenységekre vonatkozik, amelyeket az Egyesület javasol a 

célkitűzéseinek, a megvalósításának az érdekébe, valamint a direkt gazdasági tevékenységekre, 

amelyeket végezhet, valamint azoknak a CAEN kódjaira. 

A Statútumnak a 23. cikkely ”e” betű előírásainak értelmébe, az Alapító Okiratnak vagy az 

Egyesületnek, a Statútumának a módosítását az Egyesület Nagygyűlése dönti el, a jelenlevő 

tagoknak a legkevesebb kétharmados többségével, az Egyesületnek a létrehozásánál kötelező jogi 

eljárásoknak a betartásával, a módosító megjegyzésnek az egyesületeknek és alapítványoknak a 

speciális regiszterébe való beiktatásának a kötelezettségével,  Marosvásárhely-i Bíróság 

jegyzőségén. 

Ezen rendelkezések értelmébe, szükséges és megalapozott a Maros Megyei Tanácsnak az 

Elnökének a felhatalmazására, hogy megszavazza a statútumnak a módosítását az egyesület által 

kértek értelmébe, valamint, hogy megtehesse az összes törvényes eljárást, amelyek abból erednek. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek, az előírásainak a betartásával készítették el. 

Az előbb bemutatott érvek szempontjából, a 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”b” és 

”e” betű előírásaira vonatkoztatva, úgy értékeljük, hogy a „Visit Mureș” Egyesületnek, a 
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Statútumának a módosítására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető 
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