
Zsolt
Sticky Note
HU:A Statútum 28. cikkelyének második bekezdése tartalmazza az egyesület elsõ vezetõ szerveinek a személyi összetételét, s ott Dan Tanasã elnökként szerepel. AStatútum 23. cikkelye 2. bekezdése értelmében az elnök foglalkozik az egyesület folyó ügyeivel, képviseli az egyesületet a bíróságokon is.EN:Article 18 paragraph 2 of the Statute of the association contains the composition of its first governing bodies, Dan Tanasã being nominated there as president. According to article 23 paragraph 2 of the statute, the president represents the association also in front of the justice.





Zsolt
Sticky Note
HU:A közigazgatási bíróghoz fordulhat bárki, akinek egy jogos érdekét megsérti egy közhatóság, s a felperes által hivatkozott sérelem egy közérdekre vonatkozik, nevezetssen a zászlók kitûzésére vonatkozó jogi keret betartására.EN:Anyone can turn to the administrative court in case he/she considers that his/hers legitimate interest was hurt, while the damage claimed by the complainant is related to a public interest, that of the respect of the legal provisions regarding the hoisting of the flags.



Zsolt
Sticky Note
HU:A közigazgatási hatóságok csak a törvény alapján, annak végrehajtása érdekében cselekedhetnek, csak olyan tevékenységet folytathatnak, amire õket tételesen felhatalmazza az Alkotmány vagy a törvény.EN:Public administrative authorities can act only on a legal basis, in order to fulfill legal provisions, being admitted to exercise only task given in their charge by the Constitution or a law.



Zsolt
Sticky Note
HU:Szintén a törvények bertartásának kötelezettsége kapcsán a Táblabíróság megállapítja, hogy a 141/2015-ös törvény egy több lépésbõl álló eljárást állapít meg a helyi zászlók elfogadása vonatkozóan.EN:Accordingly, with reference to the obligation of the compliance with the law, the Court finds, that Law 141/2015 establishes a procedure consisting of a number of steps, with regard to the adoption of the local flags.

Zsolt
Sticky Note
HU:A Táblabíróság megállapítja, hogy ezen törvénye lépések megtétele nélkül az alperes kitûzte  település zászlajaként a "székely zászlót" ami a Székely Nemzeti Tanács zászlaja, s hasonlóképpen a kék zászlót, a város zászlaját, mely zászlók monoetnikusak, s következésképpen nem reprezentatívak arra a közösségre nézve, amelyek a törvény értelmében szolgálniuk kellene.EN:The Court finds, that the defendant, without going through that procedure, hoisted as flag of the administrative-territorial unit the "szekler flag", the flag used by the Szekler National Council, and also the blue flag, the flag of the city, which are both monoethnic flags, and as a consequence not representative for the community which they should - according to the law - serve. 

Zsolt
Sticky Note
HU:Anélkül hogy elemezné a gyergyószentmiklósi képviselõtestület 201/2010-es határozatának a törvényességét, a Táblabíróság megállapítja, hogy az nem bizonyítja azt, hogy a város zászlajának az elfogadásakor betartották volna a törvényes eljárást. (Megj: amit a 141/2015-ös törvény ír elõ!!!)EN:Without analyzing the legality of Decision 201/2010 of the local council of Gheorgheni/Gyergyószentmiklós, the Court finds, that it does not demonstrate, that the legal procedure mentioned above (my note: those specified in Law 141/2015!!) was respected.



Zsolt
Sticky Note
HU:Részben érvényteleníti a megtámadott határozatot és helyt adva az ADEC fellebbezésének arra kötelezi az alperest, hogy a város zászlaját is távolítsa el a városháza homlokzatáról és mindenhonnan az épületen belülrõl.EN:Invalidates partly the contested decision and admitting the appeal of the ADEC obliges the defendant to remove also the blue flag, the flag of Gheorgheni/Gyergyószentmiklós form the facade of the mayors' office and from anywhere inside the building.  




