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2021. február 25.-i 

35. számú HATÁROZAT 

A „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Társulás Alapító Okiratának és Statútumának a 

módosításának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 4689/19.02.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Jogügyi Szolgálat Szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a ”Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Társulás által megfogalmazott kérést, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 4073/12.02.2021. sz. alatt iktattak, 

Tekintettel, a ”Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Társulás Alapító Okiratának a 8. cikkelye és a 

Statútum 29. cikkely előírásaira, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés, „e” betű, megerősítve a (7) bekezdés ”c” 

betűvel, illetve a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a ”Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Társulás Alapító Okiratának és 

Statútumának a módosítását, amelyeknek a tartalma, a jelen határozat szerves részét képező 1. sz. és 

2. sz. mellékletek tartalmait fogják megkapni. 

2. cikkely Meghatalmazza, a Maros Megyei Tanács Elnökét, Péter Ferenc urat, Maros Megyének a 

képviselőjét, hogy a Társulás Nagygyűlésén az 1. cikkely rendelkezéseinek értelmébe szavazzon és, 

hogy aláírja az Alapító Okiratot és a Társulás Statútumát módosító kiegészítő okiratokat. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik: a ”Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Társulásnak, amely 

felel a végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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4689/19.02.2021. sz.  

IX.B/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Társulás Alapító Okiratának és Statútumának a 

módosításának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Társulás, az utólag módosított és kiegészített, 215/2001. 

sz. Helyi közigazgatási törvény és az utólag módosított és kiegészített, a társulásokra és 

alapítványokra vonatkozó 26/2000. sz. Kormányrendelet előírásainak alapján jött létre, az alapító 

tagok, Marosvásárhely Municípiummal, 30 kilométeres körzetében határos közigazgatási területi 

egységek, illetve Maros Megye, szabad akaratából, a metropolisz övezet fejlődésének céljából, az 

övezetet alkotó helyi közigazgatási területi egységek között létező gazdasági, adminisztratív, 

oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, turisztikai és sport kapcsolatok szempontjából.  

A Társulás létrehozásának a céljainak a teljesítésének és a jobb működésének az érdekébe, 

figyelembe véve, a Társulás létrehozása után bekövetkezett törvénymódosításokat és a tagok 

szándékát, hogy együttműködjenek a Közszállítási szolgálatnak, a metropolisz övezet szintjén való 

létrehozásának az érdekébe, a „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” Társulás megküldte az Alapító 

Okirat és a Társulás Statútumának a módosítási javaslatait, a megyei közhatóság általi jóváhagyás 

érdekébe. A Statútum 29. cikkely előírásai szerint, az Alapító Okiratnak és a Társulás Statútumának 

a módosítását a Társulók Nagygyűlése dönti el, rendkívüli ülésen, a Társulás létrehozásánál 

érvényes jogi eljárások betartásával, azzal a kötelezettséggel, hogy a módosító megjegyzést, a 

Marosvásárhely-i Bíróság nyilvántartójában található, a társulások és alapítványok speciális 

regiszterébe bejegyezzék. 

A fennebbiek szempontjából, alávetjük jóváhagyásra a „Marosvásárhely Metropolisz Övezet” 

Egyesület Alapító Okiratának és Statútumának a módosítását, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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