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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

2018. május 24.-i 

_____. 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 10688/18.05.2018. sz. indokolást, a Jogügyi 

Szolgálatnak a jogi szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a ”Visit Mures” Egyesületnek a 10439/16.05.2018. sz. átiratát, 

A ”Visit Mures” Egyesületnek, a Statútumának a 22. cikkely és 23. cikkely ”e” betű, valamint az 

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

Kormányrendelet előírásainak értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1). bekezdés ”b” és ”e” betűje, valamint a 97. cikkely  

előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

 

1. cikkely Jóváhagyja a „Visit Mureș” Egyesületnek, a Statútumának a módosítását, a melléklet 

szerint, amely szerves része a jelen határozatnak. 

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

képviselőjét az Egyesületnek a Nagygyűlésében, hogy megszavazza az Egyesületnek a 

Statútumának a módosításának a jóváhagyását az 1. cikkely rendelkezései szerint és, hogy teljesítse 

az össze jogi eljárást, amelyek abból erednek. 

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

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

  10688/18.05.2018 sz. 

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

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

 

A ”Visit Mures” Egyesületet, a 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 érdekébe, valamint a megyénknek a turisztikai potenciáljának a 

fejlesztésének és értékesítésének és annak a hazai és nemzetközi turista forgalmába való minél 

összetettebb integrálódásának az érdekébe. 

Ahhoz, hogy teljesítse a céljait, amelyekért alapítva volt, és az Egyesületnek a jobb működésének 

érdekébe, figyelembe véve az alapítástól felmerült egyes eseteket, a 2018.05.16-i gyűlésén, az 

Egyesületnek az Igazgató Tanácsa, megállapodtak az Egyesületnek, a Statútumának, a 

módosításának a szükségességét illetően. 

A 10439/16.05.2018. sz. iktatott átirattal, az Egyesület megküldte az Igazgató Tanácsnak, a 

Statútumnak a módosítására vonatkozó Döntését, vagyis a 8. cikkelynek a kiegészítése egyéb 

tevékenységekkel, amelyeket fognak végezni a célkitűzéseknek az elérésének az érdekébe, valamint 

a 9. cikkelynek a kiegészítése azokkal a direkt tevékenységekkel, amelyeket az Egyesület végezhet, 

valamint a CAEN kódjaikkal. 

Ezekkel, a módosításokkal létrejön a megfelelő jogi keret, amely az egyesületnek a céljainak a 

megvalósításához szükséges, egyes plusz jövedelmeknek a megvalósítása és Maros megyének a 

turisztikai potenciáljának jobb értékesítése. 

Mivel, Maros Megye a ”Visit Mures” Egyesületnek az alapító tagja, szükség van a Statútumnak a 

módosításának a jóváhagyására a megyei közhatóság által, a javasoltak értelmébe és a Maros 

Megyei Tanácsnak az Elnökének a felhatalmazására, hogy megszavazza az Egyesület Statútumának 

a módosítását, valamint, hogy teljesítse az összes jogi eljárást, amelyek abból erednek. 

Az újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés 

”b” betű előírásainak értelmében, a megye gazdasági-társadalmi fejlődésére vonatkozó hatáskört 

gyakorolva, javasoljuk jóváhagyásra a „Visit Mureș” Egyesületnek, a Statútumának a módosítását, 

a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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