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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2018. június 28.-i 

69. számú HATÁROZAT 

A polgárok biztonsága – együttműködés a közösség szolgálatába megyei érdekeltségű programnak 

a kivitelezési idejének a meghosszabbítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 13402/22.06.2018. sz. indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a Kiszolgálási – Beszerzési Szolgálatának a 13404/22.06.2018. sz. Szakjelentését, 

Jogügyi Osztálynak a Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

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

 Alkalmazva a 2017. december 7-i 26590. sz. Együttműködési egyezménynek a 10.1 cikkely 

előírásait, amelyet a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség között 

kötöttek, A polgárok biztonsága – együttműködés a közösség szolgálatába, megyei érdekeltségű 

programnak a kivitelezésének érdekébe, 

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 

előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely A polgárok biztonsága – együttműködés a közösség szolgálatába megyei érdekeltségű 

programnak, amelyet a november 23.-i 177. sz. Határozattal hagytak jóvá, a kivitelezési idejét 

meghosszabbítják 2018. december 10.-ig. 

2. cikkely Az 1. sz. cikkely rendelkezéseinek értelmébe, megbízza a Maros Megyei Tanács Elnökét 

– Péter Ferenc urat, egy a 2017. december 7-i 26590. sz. Együttműködési egyezményhez, amelyet a 

Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség között kötöttek, a programnak, a 

kivitelezésének az érdekébe. 

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

Rendőr-felügyelőség. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Rendőr-felügyelőségnek és Maros Megye – 

Prefektusi Hivatalával. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

KISZOLGÁLÁSI-BESZERZÉSI SZOLGÁLAT 

 

  13402/22.06.2018. sz. 

 

INDOKOLÁS 

A polgárok biztonsága – együttműködés a közösség szolgálatába megyei érdekeltségű programnak 

a kivitelezési idejének a meghosszabbítására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros megyei közösségnek a biztonsága több intézménynek a közös küldetése, amely a helyi 

valamint a megyei hatóságoknak a támogatása mellett és a támogatásával, kell, hogy egyesítse és 

szinkronizálja az erőfeszítéseiket a polgároknak, a biztonságérzetének, a biztosításának és 

konszolidálásának az érdekébe. 

Ennek értelmébe, a Maros Megyei Tanácsnak a 177/2017. november 23. sz. Határozatával, 

jóváhagyták A polgárok biztonsága – együttműködés a közösség szolgálatába megyei 

érdekeltségű programot, valamint a Maros Megyei Rendőr-felügyelőséggel való együttműködést, 

annak a kivitelezésének az érdekébe. 

Következésképpen, 2017. december 7.-én aláíródott az Együttműködési Egyezmény a felek között, 

2018. június 30.-i időponttal való kivitelezési határidővel. 

A program egyes informatikai termékeknek, speciális szoftvereknek, valamint egy az okmányoknak 

az ellenőrzéséhez szükséges felszerelésnek a beszerzését feltételezi. Ezeknek a beszerzéséhez 

szükséges dokumentációt kifügesztették az árverések elektronikus platformjára és elindították a 

közbeszerzési eljárást. 

Az ajánlatoknak, a benyújtásának a határidejéig, azaz 2018. június 4., nem voltak megküldve 

ajánlatok az okmányoknak az ellenőrzéséhez szükséges felszerelésre vonatkozóan. 

Figyelembe véve az említetteket, valamint az okoknak, az elemzésének a szükségességét, amelyek 

oda vezettek, hogy a szállítok egyetlen egy ajánlatot sem nyújtottak be, valamint az okmányoknak 

az ellenőrzéséhez szükséges felszerelésre vonatkozó beszerzési eljárásnak az újrakezdésének a 

szükségességét, szükség van A polgárok biztonsága – együttműködés a közösség szolgálatába 

megyei érdekeltségű programnak a kivitelezési idejének a meghosszabbítására, 2018. december 10.-

i dátumig. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

KISZOLGÁLÁSI-BESZERZÉSI SZOLGÁLAT 

 

 

  13404/22.06.2018. sz. 

VII.F3 akta 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A polgárok biztonsága – együttműködés a közösség szolgálatába megyei érdekeltségű programnak 

a kivitelezési idejének a meghosszabbítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Maros megyének a lakóinak a biztonsági intézkedéseinek, a megerősítésének az érdekébe, a Maros 

Megyei Tanács, összefogva a Maros Megyei Rendőr-felügyelőséggel, aláírtak egy együttműködési 

egyezményt, A polgárok biztonsága – együttműködés a közösség szolgálatába megyei érdekű 

programnak a bevezetésének az érdekébe. 

Ennek a közös programnak a célkitűzése, a közbiztonságnak a fokán való javítás, Maros megye 

szintjén és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőségnek a mindennapos tevékenységéhez szükséges, 

jellegzetes berendezéseknek a beszerzéséhez, a megyei közhatóságnak, a támogatásának a 

megadását feltételezi. 

Ennek értelmébe, elkészítették a dokumentációt, amely szükséges az egyszerűsített eljárással való 

közbeszerzéshez a következő berendezések számára: 

- multifunkciós nyomtató 

- speciális software a digitális képeknek és videó felvételeknek a szerkesztéséhez és 

feldolgozásához  

- grafikai berendezés a digitális képeknek és videó felvételeknek a szerkesztéséhez és 

feldolgozásához 

- 6 digitális fényképezőgép 

- 4 HD videokamera 

- jellegzetes felszerelés az okmányok megvizsgálására 

- 6 számítógépet 

Mivel, a piaci leszállítók részéről, az ajánlatoknak, a megküldésének a határidejéig, azaz 2018. 

június 4., nem nyújtottak be ajánlatokat az okmányok megvizsgálásához szükséges jellegzetes 

felszerelésre vonatkozóan, szükség van egy elemzésnek az elvégzésére, az ehhez a helyzethez 

vezető okokkal kapcsolatba, valamint az illető felszerelésnek a közbeszerzési eljárásának az 

újrakezdésére. 
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Ennek értelmébe, szükség van, A polgárok biztonsága – együttműködés a közösség szolgálatába 

megyei érdekeltségű programnak a kivitelezési idejének a meghosszabbítására 2018. december 10.-

ig. 

 

Végrehajtó igazgató 

Alin Mărginean 

Szolgálatvezető 

Kocsis Róbert
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 MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 13407/22.06.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

„A polgárok biztonsága – együttműködés a közösség szolgálatába” megyei érdekeltségű 

programnak a kivitelezési idejének a meghosszabbítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 13402/22.06.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóság, Kiszolgálási-Beszerzési 

Szolgálatának 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 határozzuk meg: 

A Maros Megyei Tanácsnak a 177/23.11.2017. sz. Határozatával jóváhagyták „A polgárok 

biztonsága – együttműködés a közösség szolgálatába” megyei érdekeltségű programot és a Maros 

Megye és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közötti együttműködési egyezményt, a 

programnak, a megvalósításának az érdekébe, ennek az értelmébe aláírták a 26590/07.12.2017. sz. 

Együttműködési egyezményt, amelynek a kivitelezési határideje 2018.06.30. 

A Gazdasági Igazgatóságnak a szakjelentéséből kitűnik a 26590/07.12.2017. sz. együttműködési 

egyezménynek a tárgyát képező programnak a kivitelezési idejének, a meghosszabbításának a 

szükségessége. 

Az egyezménynek a 10.1 cikkely előírásai szerint, ezt módosítani lehet a felek beleegyezésével, 

amelyet kiegészítő okiratban fejeznek ki. 

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. 

A fent bemutatott érvek értelmébe, úgy értékeljük, hogy „A polgárok biztonsága – együttműködés a 

közösség szolgálatába” megyei érdekeltségű programnak a kivitelezési idejének a 

meghosszabbítására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a 

Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

Készítette: Buta Ramona Alina / 13.06.2018. / 2 pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető 
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