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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2018. március 29.-i 

37. számú HATÁROZAT 

„A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” megyei közérdekű program 

kivitelezésének, az idejének a meghosszabbítására 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 5904/23.03.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a Költségvetési Szolgálatának a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, "A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe" megyei közérdekű 

program kivitelezésének érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" 

Katasztrófavédelmi Felügyelőség között megkötött 12120/07.06.2017. sz. együttműködési 

konvenció 10.1. cikkely előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés e) betű, összevetve a (6) bekezdés a) betűvel, 

valamint a 97. cikkely előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Az utólag módosított, a 2017. május 25.-i 78. sz. Határozattal jóváhagyott „A 

beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” megyei közérdekű program 

kivitelezési ideje meghosszabbítódik 2018. április 30.-ig. 

2. cikkely Az 1. cikkely rendelkezéseinek értelmébe, felhatalmazza Péter Ferenc urat, a Maros 

Megyei Tanácsnak az Elnökét, a program kivitelezésének érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a 

Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség között megkötött 12120/07.06.2017. sz. 

együttműködési egyezménynek a kiegészítő okiratának az aláírására. 

3. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felel a Gazdasági Igazgatóság és a Maros Megyei 

"Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség. 

4. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek 

és Maros Megye Prefektusi Hivatalának.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

  5904/23.03.2018. sz. 

 

 

INDOKOLÁS 

„A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” megyei közérdekű program 

kivitelezésének, az idejének a meghosszabbítására vonatkozó határozattervezethez 

 

"A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe" megyei közérdekű program és a 

Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti 

együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozó 2017. május 25.-i 78. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozatban, kiutaltak 237.000 lejt jellegzetes készülékeknek és 

felszereléseknek a beszerzésére. 

A 2017 májusában indított program, 2017 novemberében kellett volna végződjön, viszont a 2017. 

november 23.-i 178. sz. Határozattal, az eredetileg megállapított periódust meghosszabbították 

2018. március 31.-ig. 

A program keretében, beszerezték a ”3t-ás emelő kapacitású targonca” berendezést, ennek 

értelmébe megkötötték a 12C/27194/12.12.2017. sz. Szolgáltatási szerződést, a Bukarest-i SC 

Coremo Servicii SRL-vel. A szerződés 7.2 cikkelye által szabályozott leszállítási határidő, amint a 

12C/27194/12.12.2017. sz. Szolgáltatási szerződés 1. sz. Kiegészítő okiratával megváltoztatták, 

2018.03.27.-én teljesül. 

A 4944/13.03.2018. sz. átiratával a Bukarest-i SC Coremo Servicii SRL értesítette Maros Megyét, 

hogy objektív okok miatt nem tudja betartani a leszállítási határidőt. 

Következésképpen, azon körülmények között, hogy a leszállítási határidőt meghosszabbítják egy új 

kiegészítő okirattal, Maros Megyének, az egyezményben vállalt összes kötelességének a teljesítése 

a program kivitelezésének az idejének a kitolódásával fog történni. Ezek szerint, szükség van a 

program idejének a meghosszabbítására 2018. április 30.-ig. 

Tekintettel a fentebbiekre, javasoljuk jóváhagyásra „A beavatkozási struktúrák operativitás a 

polgárok védelmébe” megyei közérdekű program kivitelezésének, az idejének a 

meghosszabbítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

  5941/23.03.2018. sz. 

VIIB/14 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

„A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” megyei közérdekű program 

kivitelezésének, az idejének a meghosszabbítására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

 

"A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe" megyei közérdekű program és a 

Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti 

együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozó 2017. május 25.-i 78. 

sz. Határozatban, kiutaltak 237.000 lejt jellegzetes készülékeknek és felszereléseknek a 

beszerzésére, a megye szintű beavatkozásoknak a vezetési és irányítási tevékenységeinek 

javításának az érdekébe, ennek értelmébe megkötve a 12120/07.06.2017. sz. Együttműködési 

egyezményt. 

A 2017 májusában indított program, 2017 novemberében kellett volna végződjön, viszont a 2017. 

november 23.-i 178. sz. Határozattal, az eredetileg megállapított periódust meghosszabbították 

2018. március 31.-ig. 

A program keretében, beszerezték a ”3t-ás emelő kapacitású targonca” berendezést, ennek 

értelmébe megkötötték a 12C/27194/12.12.2017. sz. Szolgáltatási szerződést, a Bukarest-i SC 

Coremo Servicii SRL-vel. A szerződés 7.2 cikkelye által szabályozott leszállítási határidő, amint a 

12C/27194/12.12.2017. sz. Szolgáltatási szerződés 1. sz. Kiegészítő okiratával megváltoztatták, 

2018.03.27.-én teljesül. 

A 4944/13.03.2018. sz. átiratával a Bukarest-i SC Coremo Servicii SRL értesítette Maros Megyét, 

hogy objektív okok miatt nem tudja betartani a leszállítási határidőt, azaz nagyon kedvezőtlen 

időjárási körülmények, amelyek megakadályozzák a kikötőn keresztüli leszállítását a szerződés 

tárgyát képező berendezésnek – ezt hajóúton szállítják az országba, kérve ugyanakkor a leszállítási 

határidőnek a meghosszabbítását. 

Megjegyezzük, hogy a felek között megkötött egyezmény szerint, a berendezés átvétele után, Maros 

Megye köteles eljárni a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek való 

átadásának érdekébe. 

Következésképpen, azon körülmények között, hogy a leszállítási határidőt meghosszabbítják egy új 

kiegészítő okirattal, Maros Megyének, az egyezményben vállalt összes kötelességének a teljesítése 

a program kivitelezésének az idejének a kitolódásával fog történni. 
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Tekintettel a fennebbiekre, szükség van az egyezmény tárgyát képező program kivitelezésének az 

idejének a meghosszabbítására 2018. április 30-ig. 

 

IGAZGATÓ  

Alin Mărginean   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Iulia Axente 

Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc Szolgálatvezető 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 5917/23.03.2018. sz. 

VI/A/3 akta 

 

JELENTÉS 

„A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” megyei közérdekű program 

kivitelezésének, az idejének a meghosszabbítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 5904/23.03.2018. sz. Indokolásával 

kezdeményezett határozattervezetet és a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a 

Gazdasági Igazgatóságának a szakjelentését,  

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

A Maros Megyei Tanácsnak a 2017. május 25.-i 78. sz. Határozatával jóváhagyták "A beavatkozási 

struktúrák operativitása a polgárok védelmébe" megyei közérdekű programot és a Maros Megyei 

Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködést, enek 

a programnak a kivitelezésének az érdekébe, ennek értelmébe megkötve a 12120/07.06.2017. sz. 

együttműködési egyezményt. 

A Gazdaság Igazgatóságnak a szakjelentéséből kitűnik, a 12120/07.06.2017. sz. együttműködési 

egyezmény tárgyát képező programnak a kivitelezési idejének meghosszabbításának a 

szükségessége. 

Az egyezmény 10.1 cikkely előírásai szerint, ezt kiegészítő okirattal kifejezett, akarat megegyezés 

útján lehet módosítani. 

Megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a jogszabályoknak, 

a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 80-82. 

cikkelye, a 6. cikkely (3) bekezdésre vonatkoztatva, összevetve a 30. cikkely, előírásainak a 

betartásával készítették el. 

 Az fent bemutatottak szempontjából, úgy értékeljük, hogy a „A beavatkozási struktúrák 

operativitása a polgárok védelmébe” megyei közérdekű program kivitelezésének, az idejének a 

meghosszabbítására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a 

Maros Megyei Tanács plénumának. 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

Készítette: Catrinoi Ionuț /2pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas Szolgálatvezető 
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