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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2018. június 28.-i 

68. számú HATÁROZAT 

Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség között megkötött 6573/03.04.2018. sz. 

Együttműködési egyezményhez egy Kiegészítő okiratnak, a megkötésének a jóváhagyására 

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 13405/22.06.2018. sz. indokolását, a Jogügyi 

Osztálynak a jogi szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Rendőr-felügyelőségnek a 2903/12.02.2018. sz. átiratára, 

 Figyelembe véve, a Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közötti együttműködés 

jóváhagyására vonatkozó 36/29.03.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatot, amelynek a tárgya 

a Marosvásárhely, Călărașilor utca 26-28 sz. alatti ingatlanban, egyes beruházásoknak a közös 

kivitelezése, 

Alkalmazva a 6573/03.04.2018. sz. Együttműködési egyezménynek a 2.3, 4.1.1, 4.1.8, 4.2.1, 4.3.1 

és 10.2 cikkelyeinek az előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés e) betű és (6) bekezdés a) betű és a 97. cikkely (1) 

bekezdés előírásainak értelmébe, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a 6573/03.04.2018. sz. Együttműködési egyezményhez, amelyet Maros 

Megye és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség között kötöttek, egy kiegészítő okiratnak a 

megkötését a jelen határozatnak a szerves részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely Megbízza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét az 1. sz. cikkelyben jóváhagyott, a 

6573/03.04.2018. sz. Együttműködési egyezménynek a kiegészítő okiratának az aláírásával. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Rendőr-felügyelőségnek és a Gazdasági 

Igazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

  13405/22.06.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

INDOKOLÁS 

Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség között megkötött 6573/03.04.2018. sz. 

Együttműködési egyezményhez egy Kiegészítő okiratnak, a megkötésének a jóváhagyására 

vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, a 36/29.03.2018. sz. Határozattal, jóváhagyta Maros Megye és a Maros 

Megyei Rendőr-felügyelőség közötti együttműködést, amelynek a tárgya a Marosvásárhely, 

Călărașilor utca 26-28 sz. alatti ingatlanban, egyes beruházásoknak a közös kivitelezése, ennek 

érdekébe megkötve a 6573/03.04.2018. sz. Együttműködési egyezményt. 

Az Egyezménynek a 2.3. cikkely előírásai szerint, a Beavatkozási Munkálatok Véleményezési 

Dokumentációnak (D.A.L.I.) a meg becsült értéke 25.000 lejes érték határán belül kell legyen, 

amelyből az aláíró felek kötelezték magukat, hogy a 4.3.1 és 4.2.1 cikkelyekben megállapított részt 

utalják ki, a munkálatoknak/szolgáltatásoknak az összértékéből 75,2% rész a Maros Megyei 

Rendőr-felügyelőségé, 24,8% pedig a Maros Megye része. 

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség, a 2903/12.02.2018. sz. átirattal, közölte velünk, hogy a 

Beavatkozási Munkálatok Véleményezési Dokumentációnak a beszerzésének az érdekébe a SEAP-

on egy hirdetésnek a közzététele következtébe, egyetlen gazdasági szereplő sem nyújtott be 

pénzügyi műszaki ajánlatot, a beszerzési folyamatnak a tárgyát képező szerződésnek, az 

odaítélésének az érdekébe. Hasonlóan közli velünk a tényt, hogy két szakavatott gazdasági szereplő 

által elküldött ajánlatoknak a következtébe, a DALI beszerzéséhez szükséges legkisebb összeg 

97.580 lejre van becsülve. 

Figyelembe véve, hogy a 6573/2018. sz. Együttműködési egyezménnyel az aláíró felek kötelezték 

magukat az egyezmény tárgyának a megvalósításához szükséges összegeknek a biztosítására, 

szükség van az Egyezménynek a 2.3. cikkelyének a módosítására, egy kiegészítő okiratnak a 

megkötésével, a javasoltaknak az értelmébe, vagyis az összegnek a növelése 97.580 lejre. 

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

betű, összevetve a (6) bekezdés ”a” betű előírásaival, az intézmények közötti együttműködésre 

vonatkozó kötelességek gyakorlásának érdekébe, javasoljuk jóváhagyásra, a 6573/03.04.2018. sz. 

Együttműködési egyezményhez egy kiegészítő okiratnak a megkötését, a mellékelt 

határozattervezet szerint. 

   

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 13406/22.06.2018. sz. 

VI/A/3 akta 

 

 

 

 

SZAK- ÉS JOGI JELENTÉS 

Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség között megkötött 6573/03.04.2018. sz. 

Együttműködési egyezményhez egy Kiegészítő okiratnak, a megkötésének a jóváhagyására 

vonatkozóan 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 13405/22.06.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet, 

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 határozzuk meg: 

A Maros Megyei Tanács, a 36/29.03.2018. sz. Határozattal, jóváhagyta Maros Megye és a Maros 

Megyei Rendőr-felügyelőség közötti együttműködést, amelynek a tárgya a Marosvásárhely, 

Călărașilor utca 26-28 sz. alatti ingatlanban, egyes beruházásoknak a közös kivitelezése, ennek 

érdekébe megkötve a 6573/03.04.2018. sz. Együttműködési egyezményt. 

Az Egyezménynek a 4.1.1. cikkely előírásainak értelmébe ”a felek kötelezik magukat az 

egyezménynek a 2. cikkelye által előírt tárgyának a teljesítésére és a kölcsönös támogatásra, a 

közös célkitűzéseknek, az elérésének érdekébe”. 

A beruházás kivitelezéséhez tartozó kiadásoknak a vállalása, az Egyezmény 4.1.8. cikkely előírásai 

szerint, az egyezményt aláíró felek által birtokolt tulajdon résznek a betartásával fog történni, 

amelyeket a 4.3.1. és a 4.4.1. cikkelyben határoztak meg, vagyis 75,2% a Maros Megyei Rendőr 

Felügyelőségnek a része, Maros Megyéhez pedig 24,8%-a tartózik a szolgáltatásoknak/ 

munkálatoknak az összértékéből. 

Ugyanezt írja elő a Polgári törvénykönyv 654. cikkely, amelynek megfelelően „bizonyos törvényes 

előírásoknak vagy ellenkező egyezségnek a hiányakor, minden társtulajdonos hozzá kell járuljon a 

közös részeknek a karbantartási, javítási és működtetési költségeihez, a saját hányadrészének a 

függvényébe”. 

Ebben a kontextusban, a Maros Megyei Tanács, Maros Megye tulajdonának hányadrészének határai 

között utalhat ki alapokat, vagyis 24,8%-a az egész épületre számított beruházásnak az összegéből. 

Az Egyezménynek a 2.3. cikkely előírásai szerint, a Beavatkozási Munkálatok Véleményezési 

Dokumentációjának (D.A.L.I.) a megbecsült értéke 25.000 lejes határon belül kell legyen. 
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Viszont, a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség, a 2903/12.02.2018. sz. átirattal, közölte velünk, a 

tényt, hogy a két szakavatott gazdasági szereplő által elküldött ajánlatoknak a következtébe, a DALI 

beszerzéséhez szükséges legkisebb összeg 97.580 lej.  

Az együttműködési egyezményt, a 10.2. cikkely előírásai szerint, meglehet változtatni a felek 

beleegyezésével, amelyet kiegészítő okiratban fejeznek ki. 

Elemezve a jóváhagyásnak alávetett, Együttműködési egyezmény kiegészítő okiratának a 

záradékait, úgy értékeljük, hogy az betartja és tükrözi a jogi és szerződési rendelkezéseket, amelyek 

értelmébe fognak megkötni, valamint belefoglaltatik az aláíró feleknek a törvényes hatáskörükbe és 

a tevékenységi körükbe. 

A 215/2001. sz. 91. cikkely (6) bekezdés ”a” betű előírásai szerint, a megyei tanács határoz a 

törvény szerint, a romániai vagy külföldi jogi személyekkel való együttműködést vagy társulást, 

ideértve a civil szférabeli partnereket, egyes megyei érdekeltségű tevékenységeknek, 

munkálatoknak, szolgáltatásoknak vagy projekteknek a közös finanszírozásának és kivitelezésének 

az érdekébe. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek, az előírásainak a betartásával készítették el. 

Az előbb bemutatott érvek szempontjából, a 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”c” és 

”e” betű és a (6) bekezdés ”a” betű előírásaira vonatkoztatva, úgy ítéljük, hogy a Maros Megye és a 

Maros Megyei Rendőr Felügyelőség között megkötött 6573/03.04.2018. sz. Együttműködési 

egyezményhez egy Kiegészítő okiratnak, a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető 
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