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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

 

2019. május 30.-i 

67. számú HATÁROZAT 

Az "Állampolgár biztonsága – Partnerség a közösség szolgálatába" megyei közérdekű programnak 

és ennek a kivitelezésére, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Csendőr Felügyelőség 

közötti együttműködési egyezmény jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2019. május 28.-i 12622. sz. Indokolását, a 

Költségvetési Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Csendőr Felügyelőségnek a 2579578/09.04.2019. sz.  átiratára, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

valamint a 97. cikkely rendelkezésinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja az 1. sz. Mellékletbe foglalt, "Állampolgár biztonsága – Partnerség a 

közösség szolgálatába" megyei közérdekű programot. 

2. cikkely Jóváhagyja, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Csendőr Felügyelőség közötti 

együttműködést, az 1. cikkelyben említett programnak a kivitelezésének az érdekébe, a 2. sz. 

mellékletbe foglalt együttműködési egyezmény szerint. 

3. cikkely Az 1 és 2 mellékletek, a jelen határozat szerves részei. 

4. cikkely (1) A Maros Megyei Tanács által a programnak a keretében lebonyolított 

tevékenységeknek a finanszírozását a 87.02.50 költségvetési fejezetnek a 20.30.30 „Más gazdasági 

tevékenységek” cikkelyéből fogják biztosítani. 

(2) A 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésből kiutalnak 100.000 lejt. 

(3) A programnak a kivitelezési időszaka az egyezménynek, az aláírásának a dátumától 2019. 

november 30.-ig történik. 

5. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét a 2. cikkelyben előírt 

együttműködési egyezménynek az aláírására. 
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6. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalának, a Maros Megyei Csendőr 

Felügyelőségnek és a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK nevébe 

Alexandru Cîmpeanu 

Alelnök 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

12622/28.05.2019. sz. 

VI.D/1 akta 

INDOKOLÁS 

Az "Állampolgár biztonsága – Partnerség a közösség szolgálatába" megyei közérdekű programnak 

és ennek a kivitelezésére, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Csendőr Felügyelőség közötti 

együttműködési egyezmény jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanácsnál a 8600/10.05.2019. sz. átirattal, a Maros Megyei Csendőr 

Felügyelőség, megküldte jóváhagyásra és kivitelezésre az "Állampolgár biztonsága – Partnerség a 

közösség szolgálatába" megyei programot, a Maros megyei közrend és közbiztonsági rendszernek a 

hatékonyságának a növelésének a céljából. 

A Maros megyei közösségnek a biztonsága, több intézménynek a közös küldetését képezi, amelyek 

a helyi illetve a megyei hatóságok mellett és azoknak a támogatásával, kell egyesítsék és 

szinkronizálják az erőfeszítéseiket, a polgároknak a biztonságérzetüknek a biztosításának és 

konszolidálásának az érdekébe. 

Azáltal, hogy az ellátmányhoz tartozó egyes felszerelések és készülékek túllépték a használati 

idejüket, morális és fizikai szempontból, a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség, ezzel a 

programmal, javasolja a monitoros munkaállomásnak és UPS, videó kivetítőnek, állványos 

vetítővászonnak, hordozható munkaállomásoknak illetve színes multifunkciós nyomtatónak a 

beszerzését. 

A programnak a teljes költségvetése 101.500 lej, amelyből a Maros Megyei Csendőr Felügyelőség 

1.500 lejjel, a Maros Megyei Tanács 100.000 lejjel járul hozzá, összeg amelyet, egyes a 

programnak a lebonyolításához szükséges, felszereléseknek és készülékeknek a beszerzésére fognak 

használni, a javasolt célkitűzéseknek a megvalósításának az érdekébe.  

Megjegyezzük, hogy ez a program május hónapjával kezdődőleg fog indulni és 2019. november 

hónapjában lesz befejezve. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

előírásainak értelmében, amelyek szerint az intézmények közötti együttműködésre vonatkozó 

feladatkör gyakorlásának folyamán, a megyei tanácsok, más jogi személyekkel együttműködési 

szerződéseket köthetnek, egyes közös tevékenységeknek a finanszírozásának és kivitelezésének az 

érdekébe, javasoljuk az "Állampolgár biztonsága – Partnerség a közösség szolgálatába" megyei 

közérdekű programnak és a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Csendőr Felügyelőség 

közötti együttműködési konvenciónak és annak a bevezetésének a jóváhagyását, a mellékelt 

határozattervezet szerint. 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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