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2021. július 29.-i 

125. számú HATÁROZAT 

Az ”Erdély Központja” Közösségfejlesztési Társulás Statútumának, a módosításának a 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2021.07.23.-i 20399. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési igazgatóság – Regionális Fejlesztési Szolgálat – 

Külföldi és Sajtókapcsolatok Osztály 19.647/15.07.2021. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 

20474/23.07.2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, az ”Erdély Központja” Közösségfejlesztési Társulás által megfogalmazott 

kéréseket, amelyeket a Maros Megyei Tanácsnál a 16.944/22.06.2021. és 18.691/07.07.2021. sz. 

alatt iktattak, 

Figyelembe véve, az ”Erdély Központja” Közösségfejlesztési Társulás Statútuma 17. cikkely (1) 

bekezdés „h” betű előírásait, amelyet megerősít a társulásokra és alapítványokra vonatkozó 

26/2000. sz. Kormányrendeletet módosító és kiegészítő 276/2020. sz. Törvény, valamint az utólag 

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

Kormányrendelet,  

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű alapján, megerősítve az (5) 

bekezdés ”m” betűvel, 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja, az ”Erdély Központja” Közösségfejlesztési Társulás Statútumának, a 

módosítását, az 1. sz. melléklet szerint. 

(2) Az ”Erdély Központja” Közösségfejlesztési Társulás Statútumának az aktualizált formája 

megtalálható a 2. sz. mellékletben. 

2. cikkely Az 1 és 2 mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

3. cikkely Felhatalmazza, a Maros Megyei Tanács Elnökét, Péter Ferenc urat, Maros Megye 

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

hogy aláírja a Társulás Statútumát módosító kiegészítő okiratot. 

4. cikkely Jelen határozatot közlik, az ”Erdély Központja” Közösségfejlesztési Társulásnak, amely 

felel a végrehajtásáért.  

  

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az ”Erdély Központja” Közösségfejlesztési Társulás Statútumának, a módosításának a 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az ”Erdély Központja” Közösségfejlesztési Társulást 2008-ban hozták létre, az utólag módosított és 

kiegészített, 215/2001. sz. Helyi közigazgatási törvény, valamint az utólag módosított és 

kiegészített, a társulásokra és alapítványokra vonatkozó 26/2000. sz. Kormányrendelet előírásai 

alapján, az alapító tagok szabad akaratukból, közigazgatási területi egységek, amelyek a megye 

szintjén létrehozott közigazgatási egységek által vannak képviselve, a Központi Fejlesztési 

Régióból, azzal a céllal, hogy minden szinten előkészítsenek és felterjesszenek, a hat társult 

megyének a közös érdekeit szolgáló, régió fejlesztési terveket, a szociális, egészségügyi, szállítási, 

víz/szennyvíz, környezeti szolgálatok terén és, hogy belföldi és külföldi finanszírozásokat 

szerezzenek, amelyek szükségesek azoknak a kivitelezéséhez. 

Figyelembe véve, a Társulás alakulásától megjelent törvényváltozásokat, azaz a 26/2000. sz. 

Kormányrendeletet módosító és kiegészítő 276/2020. sz. Törvény, a Közigazgatási Törvénykönyvre 

vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásait, az ”Erdély Központja” 

Közösségfejlesztési Társulás, megküldte a Társulás Statútumának a módosítás javaslatai, a 

jóváhagyásának az érdekébe, a megyei közhatóság által. 

A Társulás Statútumának a 17. cikkely (1) bekezdés „h” betű előírásai szerint, a Statútum 

módosítását a Társulók Nagygyűlése hagyja jóvá. 

A fennebbiek értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra az ”Erdély Központja” 

Közösségfejlesztési Társulás Statútumának a módosítását, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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