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2021. július 24.-i 

103. számú HATÁROZAT 

Az Európai Unió regionális és helyi tanácsadóinak az európai hálózatának keretében az Európai 

Unió ügyleteiért felelős tanácsadói minőségbe, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a 

kinevezésére vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének, a 16486/16.06.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális fejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatóság szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a Romániai Megyei Tanácsok Országos Egyesületének, az Európai Unió 

ügyleteiért felelős tanácsadói minőségbe, a megyei tanácsosok soraiból egy képviselőnek a 

kinevezésére való felhívásra vonatkozó, 2080/07.06.2021. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnál a 15.464/08.06.2021. sz. alatt iktattak, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „e” betű és 182. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Kinevezi Kovács Mihály-Levente urat, a Maros Megyei Tanács képviselője minőségbe - 

az Európai Unió regionális és helyi tanácsadóinak az európai hálózatának keretében, az Európai 

Unió ügyleteiért felelős tanácsadónak. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a jelen határozatnak az 1. cikkelyében megnevezett 

személynek és a Romániai Megyei Tanácsok Országos Egyesületének.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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16486/16.06.2021. sz.  

IX/B/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az Európai Unió regionális és helyi tanácsadóinak az európai hálózatának keretében az Európai 

Unió ügyleteiért felelős tanácsadói minőségbe, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a 

kinevezésére vonatkozóan  

 

A Régiók Európai Bizottsága az Európai Unió tanácsadó szerve, melyet a 27 uniós tagállam 

képviselői alkotnak, akiket helyi és regionális szinten választanak meg. A Régiók Európai 

Bizottságának révén, a képviselők, direkt módon kifejezhetik a véleményüket azokkal az Európai 

Uniós jogszabályokkal kapcsolatban, amelyek hatással vannak a régiókra és településekre. 

A Régiók Európai Bizottsága lehetőséget ad a régiók és a városok részére, hogy hivatalosan részt 

vegyenek az Európai Unió törvényhozási folyamatában, biztosítva, hogy a helyi és regionális 

hatóságok nézeteik és szükségleteik be vannak tartva. 

Ebben a kontextusban, 2021. május 9.-én – Európa Napja, az Európai Unió elindította a 

”Konferencia Európa jövőjéről” kezdeményezést – amelynek a célja az, hogy fontosabb szerepet 

nyújtson az állampolgároknak az Európai Unió politikáinak és ambiciózus célkitűzéseinek a 

körvonalazódásában, javítva ezzel az Európai Unió reagálását a krízis helyzetekre, azoknak a 

gazdasági vagy egészségügyi természetüktől függetlenül. Ahhoz, hogy minél nagyobb számú 

polgárt avassanak be ebbe a kezdeményezésbe, a Régiók Európai Bizottsága létrehozta az ”Európai 

Unió regionális és helyi tanácsadóinak az európai hálózatát”. 

Ezért, a Régiók Európai Bizottsága, a Romániai Megyei Tanácsok Országos Egyesületén keresztül, 

szervezet, amelynek tagja a Maros Megyei Tanács, megküldte a 2080/07.06.2021. sz. alatt iktatott 

átiratot, hivatkozva a felkérésre, hogy az összes megyei, helyi és regionális tanács, kijelöljön egy 

képviselőt a megyei tanácsosok soraiból, akit meghatalmazzanak az Európai Unió ügyleteiért 

felelős minőségbe, az Európai Unió regionális és helyi tanácsadóinak az európai hálózatának 

keretében. A kijelölt képviselő képes kell, legyen kommunikálni egy nemzetközileg elismert 

nyelven (angol, francia vagy német). A Régiók Európai Bizottsága közelebbről fog együttműködni 

ezekkel a tanácsosokkal, hogy előtérbe hozzák a helyi és regionális hangot, az Európa jövőjéről 

szóló Konferencia keretében és nem csak, a helyi, megyei és regionális ülésekben/tanácsokban, 

egyes politikai viták és a helyi polgárokkal való dialógusnak a megszervezésének a támogatásával, 

hozzájárulva ugyanakkor a polgárok felé, a megfelelő információknak a terjesztéséhez. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, az Európai Unió 

regionális és helyi tanácsadóinak az európai hálózatának keretében az Európai Unió ügyleteiért 

felelős tanácsadói minőségbe, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a kinevezésére vonatkozó 

határozattervezetet. 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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