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IX.B/1 akta 

2020. ____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Az „ENLIVEN generációk közötti gondozó központ – Holtmaros” projektnek a kivitelezésének az 

érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a Czegei Wass Kulturális Alapítvány közötti partnerségnek a 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 7714/20.03.2020. sz. Indokolását, a Közigazgatási és 

kancellária szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Czegei Wass Kulturális Alapítványnak a kérelmét, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnál a 6431/09.03.2020. sz. alatt iktattak, 

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 Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács és a Czegei Wass Kulturális Alapítvány közötti 

partnerséget, az „ENLIVEN generációk közötti gondozó központ – Holtmaros” projektnek a 

kivitelezésének az érdekébe, a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe foglalt egyezmény 

szerint. 

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

cikkelyben előírt okiratnak az aláírására. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik, a Jogügyi és közigazgatósági igazgatóságnak és a Czegei 

Wass Kulturális Alapítványnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 
 
 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ  

Paul Cosma
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JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az „ENLIVEN generációk közötti gondozó központ – Holtmaros” projektnek a kivitelezésének az 

érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a Czegei Wass Kulturális Alapítvány közötti partnerségnek a 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnál a 6431/09.03.2020. sz. alatt iktatott átirattal, a Czegei Wass Kulturális 

Alapítvány, segítséget kért, bármely pénzügyi kötelezettség nélkül, a „ENLIVEN generációk 

közötti gondozó központ – Holtmaros” projektnek a kivitelezésének az érdekébe, a projekt 

tevékenységeinek a hatásának és az Alapítvány által meghatározott célkitűzéseknek az elérésének 

az érdekébe, projekt, amelyet a ”Helyi fejlesztés, a romák szegénységének a csökkentése és a 

beilleszkedésének a növelése” program keretében nyújtottak be, norvég alapokból van 

finanszírozva. 

A megyei közhatóságnak a részvétele a projekt kivitelezésében és népszerűsítésében, feltételezi a 

projekt bemutató eseményének a szervezésének a támogatása, a helyszínnek a biztosításával és a 

tevékenységeken való részvétellel, amelyek annak a keretében lesznek szervezve. 

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

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányhatározat 173. cikkely (7) bekezdés 

”a” betű előírásaira, amely szerint, az intézmények közötti együttműködésre vonatkozó feladatok 

gyakorlása során, a megyei tanácsok együttműködési egyezményeket köthetnek a civil 

társadalomból származó partnerekkel, egyes megyei közérdekű tevékenységek, munkálatok, 

szolgálatok és projektek kivitelezésének az érdekébe, alávetjük jóváhagyásra és megvitatásra a 

mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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