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2021. október 21.-i 

172. számú HATÁROZAT 

A „Visit Mureș” Egyesületnek, a Statútumának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2021.10.15.-i 28430. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Jogügyi és közigazgatási igazgatóság 28504/15.10.2021. sz. a szakjelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

A ”Visit Mures” Egyesületnek, a Statútumának a 22. cikkely (2) bekezdés és 23. cikkely „e” betű, 

valamint az utólag módosított és kiegészített, az utólag módosított és kiegészített, az egyesületekre 

és alapítványokra vonatkozó 26/2000. sz. Kormányrendelet előírásainak értelmében, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „e” betű, megerősítve a (7) bekezdés „a” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a „Visit Mureș” Egyesületnek, a Statútumának a módosítását, az 1 sz. 

melléklet szerint. 

(2) A „Visit Mureș” Egyesületnek a 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 az Egyesületnek a Nagygyűlésén az 1. cikkely rendelkezéseinek értelmében 

szavazzon és, hogy aláírja az Egyesület Statútumának a módosító kiegészítő okiratát. 

4. cikkely Jelen határozatot közlik a „Visit Mureș” Egyesületnek, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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28430/15.10.2021 sz. 

IX/B/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A „Visit Mureș” Egyesületnek, a Statútumának a módosítására vonatkozó határozattervezethez 

 

A ”Visit Mures” Egyesületet, az alapító tagoknak a szabad akaratából hozták létre és az utólag 

módosított és kiegészített, az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó 26/2000. sz. 

Kormányrendelet és a saját statútuma alapján működik, a Maros megyei turizmusnak a 

népszerűsítésének és fejlesztésének céljából, a megyének a turisztikai potenciáljának az 

értékesítésének, a hazai és nemzetközi turista forgalomba való integrálódásának az érdekébe. 

Az Egyesület Alapító okiratát és Statútumát, a Maros Megyének, a "Visit Mures" Egyesület 

alapításánál, alapító tagként való, részvételének a jóváhagyására vonatkozó 122/31.08.2017. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozattal, hagyták jóvá utólag a Statútumot módosították a Maros Megyei 

Tanács 58/24.05.2018. sz. Határozatának az elfogadásával. 

Figyelembe véve, a célok spektrumának a tágulásának a szükségletét és az Egyesült jobb 

működésének az érdekébe, úgy ítéljük, hogy szükség van az Egyesület Statútumának egy újabb 

módosítására. 

Ezek szerint, egy részt a figyelembe vett módosításokkal, létre jön a megfelelő jogi keret, az 

Egyesület céljának és célkitűzéseinek a meghatározásához és megvalósításához, amint a 

kiegészítésre és megvizsgálásra javasolva van, az egyes célkitűzéseknek tevékenységekké való 

átminősítése, illetve a mezőgazdasági potenciál népszerűsítése, a megye vidéki közösségeinek a 

megerősítésével és a tartós fejlődésével, más részt kiegészítik a hiányokat és kijavítják a 

szerkesztési hibákat, amelyek a Statútum tartalmába csúsztak. 

Mivel, Maros Megye az Egyesületnek az alapító tagja, szükség van a Statútum módosítására a 

megyei közhatóság által, a javasoltak értelmébe és a Maros Megyei Tanács Elnökének a 

felhatalmazására, mint a képviselő az Egyesület Nagygyűlésében, hogy megszavazza a Statútum 

módosításának a jóváhagyását. 

A fennebbiek értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a „Visit Mureș” Egyesületnek, a 

Statútumának a módosítását, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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