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2021. március 25.-i 

39. számú HATÁROZAT 

Az „EDEN – A helyi szintű harmonikus fejlődést támogató és népszerűsítő és a közigazgatási 

hatóságokkal és intézményekkel kölcsönös kapcsolatot fenntartó progresszív hálózat” Projekt 

kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megyei Tanács, a „NEKÜNK IS SIKERÜLHET” Klub 

Egyesület és a "George Emil Palade" Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és 

Technológiai Egyetem keretében, a „Petru Maior” Egyetem alkalmazottainak a „Pro Educatia” 

Szakszervezete közötti partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 8053/24.03.2021. sz. Indokolását, a Közigazgatási és 

kancellária szolgálatnak a 8074/24.03.2021. sz. szakjelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Tekintettel, a „NEKÜNK IS SIKERÜLHET” Klub Egyesület 1/23.03.2021. sz. kérésére, amelyet a 

Maros Megyei Tanácsnál a 7872/23.03.2021. sz. alatt iktattak, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 135. cikkely (8) bekezdés és 173. cikkely (1) bekezdés „e” betű, 

megerősítve a (7) bekezdés „a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács, a „NEKÜNK IS SIKERÜLHET” Klub Egyesület és 

a "George Emil Palade" Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai 

Egyetem keretében, a „Petru Maior” Egyetem alkalmazottainak a „Pro Educatia” Szakszervezete 

közötti partnerséget, az „EDEN – A helyi szintű harmonikus fejlődést támogató és népszerűsítő és a 

közigazgatási hatóságokkal és intézményekkel kölcsönös kapcsolatot fenntartó progresszív hálózat” 

projektnek a kivitelezésének az érdekébe, a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe foglalt 

partnerségi egyezmény szerint. 

2. cikkely Felhatalmazza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanács Elnökét, az 1. cikkelyben 

meghatározott okiratnak az aláírására. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik, a „NEKÜNK IS SIKERÜLHET” Klub Egyesületnek,  a 

"George Emil Palade" Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai 

Egyetem keretében, a „Petru Maior” Egyetem alkalmazottainak a „Pro Educatia” 

Szakszervezetének és a Maros Megyei Tanács Jogügyi és közigazgatósági igazgatóságnak, amelyek 

felelnek a végrehajtásáért. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

 

 

8053/24.03.2021. sz. 

IX/B/1 akta  

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az „EDEN – A helyi szintű harmonikus fejlődést támogató és népszerűsítő és a közigazgatási 

hatóságokkal és intézményekkel kölcsönös kapcsolatot fenntartó progresszív hálózat” Projekt 

kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megyei Tanács, a „NEKÜNK IS SIKERÜLHET” Klub 

Egyesület és a "George Emil Palade" Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és 

Technológiai Egyetem keretében, a „Petru Maior” Egyetem alkalmazottainak a „Pro Educatia” 

Szakszervezete közötti partnerségnek a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az 1/23.03.2021. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 7872/23.03.2021. sz. alatt 

iktattak, a „NEKÜNK IS SIKERÜLHET” Klub Egyesület, a megyei közhatóságnak javasolta egy 

partnerségnek a megkötését, az „EDEN – A helyi szintű harmonikus fejlődést támogató és 

népszerűsítő és a közigazgatási hatóságokkal és intézményekkel kölcsönös kapcsolatot fenntartó 

progresszív hálózat” Projekt kivitelezésének az érdekébe, projekt, amelyet be fognak nyújtani, az 

Adminisztratív Kapacitás Operatív Programjának a keretében – POCA/659/2/1 pályázat kérés (CP, 

amelyet a gyengébben fejlett vidékek alapokból/2021 finanszíroznak), a nem kormányzati 

szervezetek és a szociális partnerek kapacitásának a támogatása, a helyi szintű fejlődésnek a 

megfogalmazásába és népszerűsítésébe való részvételük érdekébe. 

A megyei közhatóságnak a részvétele, a Projekt kivitelezésében és népszerűsítésében, feltételezi a 

projektben előírt tevékenységek lebonyolításában való részvételt, Maros megye szintjén a 

maradandó fejlődésnek a támogatásának az érdekébe, a javasolt intézkedéseknek a helyi politikákba 

és stratégiákba való integrálódást. 

A bemutatottak értelmében és tekintettel az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányhatározat 173. cikkely (7) bekezdés 

”a” betű előírásaira, amely szerint, az intézmények közötti együttműködésre vonatkozó feladatok 

gyakorlása során, a megyei tanácsok együttműködési egyezményeket köthetnek a civil 

társadalomból származó partnerekkel, egyes megyei közérdekű tevékenységek, munkálatok, 

szolgálatok és projektek kivitelezésének az érdekébe, alávetjük jóváhagyásra és megvitatásra a 

mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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