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2. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanácsnak a képviseletének, a „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Társulás 

Nagygyűlésében való biztosításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 657/11.01.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság – Jogügyi Szolgálatának a 664/11.01.2021. sz. 

Szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve: 

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

Kormányrendelet, 

- a „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Társulás Statútumának a 15. és 23. cikkely 

előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 182. cikkely (4) bekezdés értelmében, alátámasztva a 124. cikkellyel 

és az utólag kiegészített, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzatának a 

jóváhagyására vonatkozó 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 22. cikkely előírásainak 

értelmében, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”e” betű, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Maros Megye, a „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Társulás Nagygyűlésében, a 

Maros Megyei Tanács Elnöke, Péter Ferenc úr, által van képviselve. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik, a „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Társulásnak és az 1. 

cikkelyben említett személynek, aki felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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IX/B/1 akta 

 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Tanácsnak a képviseletének, a „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Társulás 

Nagygyűlésében való biztosításáról szóló határozattervezethez 

 

A „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Társulás az Alapító Okirat és a Statútum alapján működik, 

amelyeket minden egyes társuló elsajátított és a tag közigazgatási területi egységek nevébe és 

részére tevékenykedik, a helyi közösségek szükségleteinek a kielégítésének az érdekébe és a helyi 

közigazgatási hatóságok feladatköreinek a gyakorlásának az érdekébe. A Társulás Alapító Okiratát 

és Statútumát, a Maros Megyei Tanács a 24/16.02.2006. sz. Határozatával sajátította el. 

A „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Társulás Statútumának a 15. cikkelyének az előírásai 

szerint, a Társulás legfelsőbb vezető szerve a Társulók Nagygyűlése, amelyet Metropolisz 

Tanácsnak neveztek el, a társulás képviselőiből hoztak létre, a területi közigazgatási egységek 

döntéshozó hatóságainak a határozataival rájuk bízott mandátum alapján. 

Mi több, a Statútum 23. cikkely rendelkezéseiből kitűnik, hogy az Igazgató tanács tagjait a helyi 

közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény – amely jelenleg hatályon kívül van helyezve, 

által előírt törvényes mandátum szerint voltak választva, a Metropolisz Tanácsba kinevezett 

képviselők közül. 

Következésképpen, a Metropolisz Tanácsba kinevezett képviselőnek a mandátuma nem haladhatja 

meg a törvényes mandátumot, amelynek értelmébe alávetjük jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 
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