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2021. július 29.-i 

123. számú HATÁROZAT 

A Mioritics Egyesület által támogatott, ”Partnerség, a Dél- Erdély-i Dombságnak, mint ökoturizmus 

célpontnak, a kifejlesztésének és népszerűsítésének érdekébe” kezdeményezésnek a Támogatói 

levelének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 20396/23.07.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 20434/23.07.2021. sz. 

Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 20479/23.07.2021. sz. Jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Mioritics Egyesület 13/11.07.2021. sz. kérésére, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

19.554/15.07.2021. sz. alatt iktattak, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „e” betű, megerősítve az (7) 

bekezdés ”a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásaira, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Mioritics Egyesület által támogatott ”Partnerség, a Dél- Erdély-i 

Dombságnak, mint ökoturizmus célpontnak, a kifejlesztésének és népszerűsítésének érdekébe” 

kezdeményezésnek a Támogatói levelet, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

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

előírt okirat aláírására. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, a Mioritics Egyesületnek, a „Visit Mureș” Egyesületnek, és a 

Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Regionális fejlesztési és pályázat kivitelezési 

igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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20396/23.07.2021. sz.  

IX/B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Mioritics Egyesület által támogatott, ”Partnerség, a Dél- Erdély-i Dombságnak, mint ökoturizmus 

célpontnak, a kifejlesztésének és népszerűsítésének érdekébe” kezdeményezésnek a Támogatói 

levelének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnál, a 19.554/15.07.2021. sz. alatt iktatott átirattal, a Mioritics Egyesület 

segítséget kér a ”Partnerség, a Dél- Erdély-i Dombságnak, mint ökoturizmus célpontnak, a 

kifejlesztésének és népszerűsítésének érdekébe” kezdeményezésnek a támogatására. 

A megyei közhatóságnak, a Partnerség támogatásában való részvétele, a következő tevékenységek 

lebonyolítását feltételezi: 

- A Dél- Erdély-i Dombság ökoturizmus célpont Menedzsment Egységének a megyei 

konzultálásokon résztvevők listájára való beiktatása, amelyeket a turizmus és az alap infrastruktúra 

fejlesztésével kapcsolatos témákról fognak megszervezni; 

- Bilaterális kommunikáció a Dél- Erdély-i Dombság ökoturizmus célpont Menedzsment 

Egységével, a Maros megyei településekben szervezett eseményekkel kapcsolatosan és amelyek a 

Dél- Erdély-i Dombság ökoturizmus célpontjai között szerepelnek; 

- Időszakos találkozók megszervezése a Dél- Erdély-i Dombság ökoturizmus célpont Menedzsment 

Egységgel, a rövid és hosszútávú tevékenységi tervek harmonizálásának és kiegészítésének az 

érdekébe, ami a turizmus fejlesztését és a források népszerűsítését, de a kapcsolódó területeket és 

illeti. 

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

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (7) bekezdés ”a” 

betű előírásaira, az intézmények közötti együttműködésre vonatkozó feladatok gyakorlásában, a 

megyei tanácsok együttműködési egyezményeket köthetnek, a polgári társadalomból jövő 

partnerekkel, egyes megyei közérdekű tevékenységek, munkálatok, szolgáltatások vagy projektek 

kivitelezésének az érdekébe, alávetjük jóváhagyásra és megvitatásra, a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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