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2021. április 22.-i 

71. számú HATÁROZAT 

A Maros ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulás Alapító okiratának és Statútumának a 

módosításának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 10357/16.04.2021. sz. Indokolását, a Jogügyi és 

közigazgatási igazgatóság – Jogügyi szolgálatának a 10648/16.04.2021. sz. Szakjelentését, a 

Regionális fejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatóság 10490/16.04.2021. sz. Szakjelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulás által fogalmazott kérést, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 7359/18.03.2021. sz. alatt iktattak, 

Figyelembe véve: 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közhasznú közösségi 

közszolgálatok 51/2006. sz. 8. cikkely (3) bekezdés „c” betű és 10. cikkely előírásait, 

- a közhasznú szolgáltatások területén tevékenykedő, közösségi fejlesztési társulások keret-

alapító okiratok és keret-statútumának a jóváhagyására vonatkozó 855/2008. sz. 

Kormányhatározat előírásait, 

- a Maros ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulás Statútumának 17. cikkely (2) bekezdés 

„h” betű, 20. cikkely (3) bekezdés és 37 cikkely (1) bekezdés előírásait, alátámasztva, az 

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

Kormányrendelet előírásaival, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet, 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű előírásai alapján, alátámasztva az 

(5) bekezdés „m” betűvel, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulás Alapító okiratának és 

Statútumának a módosítását, az 1. sz. és 2. sz. mellékletek szerint. 

2. cikkely A Maros ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulás Alapító okiratának és Statútumának, 

az aktualizált tartalma, magába foglalva a jelen határozattal hozott módosításokat, megtalálhatók a 

3. sz. és a 4. sz. mellékletben. 

3. cikkely A 1-4. sz. mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

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

képviselőjét, hogy az 1. cikkely rendelkezéseinek értelmében szavazzon a Részvényesek 
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Közgyűlésén és aláírja a Társulás Alapító okiratának és Statútumának a módosító kiegészítő 

okiratait. 

5. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulásnak, amely 

felel a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

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 

 

 

 

10357/16.04.2021. sz.  

IX.B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulás Alapító okiratának és Statútumának a 

módosításának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulást a 2008. évbe hozták létre, az utólag módosított 

és kiegészített, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény, az utólag módosított és 

kiegészített, a közhasznú közszolgálatokra vonatkozó 51/2006. sz. Törvény, a 101/2006. sz. a 

települések köztisztasági szolgálatának Törvénye, valamint az utólag módosított és kiegészített, a 

társulásokra és alapítványokra vonatkozó 26/2000. sz. Kormányrendelet előírásai alapján, az alapító 

tagoknak, Maros megye közigazgatási területi egységeinek a szabad akaratából, a települések 

köztisztasági szolgálatainak közösen való létrehozásának, megszervezésének, szabályozásának, 

finanszírozásának, működtetésének, felügyeletének és ügyintézésének a céljából, a közigazgatási 

területi egység tagoknak a területi hatásköreikben, valamint egyes zonális vagy regionális érdekű 

közberuházási tervek közös kivitelezésének az érdekébe, amelyek rendeltetése a hozzájuk tartozó 

közhasznú rendszerek esetenkénti létrehozása, korszerűsítése és/vagy bővítése. 

Figyelembe véve, a Társulás létrehozásától történt törvénymódosításokat, a 26/2000. sz. 

Kormányrendeletet módosító és kiegészítő 276/2020. sz. Törvény előírásait, a közhasznú 

szolgáltatások területén tevékenykedő, közösségi fejlesztési társulások keret-alapító okiratok és 

keret-statútumának a jóváhagyására vonatkozó 855/2008. sz. Kormányhatározatnak a módosításait, 

valamint az 51/2006. sz. Törvény módosítást, a Maros ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulás, 

megküldte az Alapító okiratnak és a Társulás statútumának a módosítási javaslatai, a megyei 

közhatóság által való jóváhagyás érdekébe. 

A Társulás statútumának 37. cikkely (1) bekezdés, alátámasztva a 17. cikkely (2) bekezdés „h” 

betűvel és a 20. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, az Alapító okiratnak és a Statútumnak a 

módosítását, a Részvényesek közgyűlése hagyja jóvá. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros ECOLECT 

Közösségi Fejlesztési Társulás Alapító okiratának és Statútumának a módosítását, a mellékelt 

határozattervezet szerint. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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