MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. április 15.-i
57. számú HATÁROZAT
A ”COVID-19 megbetegedéseknek a korlátozása és megelőzése” megyei közérdekű programnak és
annak a kivitelezésének az érdekében, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Rendőr
Felügyelőség közötti együttműködési egyezménynek a jóváhagyására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 9625/09.04.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a
Költségvetési szolgálat 9663/09.04.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 9700/09.04.2020.
sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Tekintettel, a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség 8604/30.03.2020. sz. átiratára,
Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz.
Sürgősségi Kormányhatározat 173. cikkely (1) bekezdés ”d” és ”e” betű, megerősítve az (5)
bekezdés ”g” betű és (7) bekezdés ”a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak
alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja az 1. sz. Mellékletbe foglalt, ”COVID-19 megbetegedéseknek a korlátozása
és megelőzése” megyei közérdekű programot.
2. cikkely Jóváhagyja, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség közötti
együttműködést, az 1. cikkelyben említett programnak a kivitelezésének az érdekébe, a 2. sz.
mellékletbe foglalt együttműködési egyezmény szerint.
3. cikkely A 2. sz. Mellékletbe foglalt együttműködési egyezmény szerint, a Maros Megyei Tanács
által biztosított finanszírozás, a 87.02.50 „Más tevékenységek” költségvetési fejezetből, fog
történni.
4. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét a 2. cikkelyben előírt
együttműködési egyezménynek az aláírására.
5. cikkely Az 1 és 2 sz. mellékletek, a jelen határozat szerves részei.
6. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Rendőr Felügyelőségnek és a Maros Megyei
Tanács Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
9625/09.04.2020. sz.
X.B/2 akta
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
A ”COVID-19 megbetegedéseknek a korlátozása és megelőzése” megyei közérdekű programnak és
annak a kivitelezésének az érdekében, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Rendőr
Felügyelőség
közötti
együttműködési
egyezménynek
a
jóváhagyására
vonatkozó
határozattervezethez
A Maros Megyei Tanácsnál a 8604/30.03.2020. sz. alatt iktatott átirattal, a Maros Megyei Rendőr
Felügyelőség, megküldte jóváhagyásra és kivitelezésre a ”COVID-19 megbetegedések korlátozása
és megelőzése” megyei programot, azzal a céllal, hogy biztonsági feltételek között végezzék, a
Maros Megyei Rendőr Felügyelőség személyzetének a védelmét, azokét akik az érvényben levő,
összes jogi szabályozásnak az alkalmazási tevékenységét végzik.
A Maros megyei közösségnek a biztonsága több intézménynek a közös kiküldetése, intézmények,
amelyek a helyi, illetve a megyei közhatóságok mellett és a támogatásával, kell, egyesítsék és
szinkronizálják az erőfeszítéseiket, a COVID-19 megbetegedések korlátozásának és megelőzésének
az érdekébe.
A programnak a teljes költségvetése 13.000 lej, amelyből a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség
hozzájárulása 1.000 lej, a Maros Megyei Tanácsé pedig 12.000 lej, összeg, amelyet levegő mikro
flórás fertőtlenítő vegyszerek beszerzésére fognak használni (az egységnek a gépjárműinek a
fertőtlenítésére).
Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó
57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”d” betű és ”e” betű
előírásaira, alátámasztva az (5) bekezdés ”g” betűvel és a (7) bekezdés ”a” betűvel, amelyek szerint,
a megyei érdekű közszolgálatok ügyintézésére vonatkozó feladatkör gyakorlása során, a megyei
tanács biztosítja, a hatáskörei és a törvény feltételei szerint, a közrendre vonatkozó, megyei érdekű
közszolgálatok biztosításához szükséges keretet, az intézmények között együttműködésre
vonatkozó hatáskör gyakorlásában pedig, a megyei tanácsok együttműködési egyezményeket
köthetnek más jogi személyekkel, egyes együtt finanszírozott és kivitelezett, megyei közérdekű
tevékenységek, munkálatok, szolgáltatások és projektek érdekébe, a ”COVID-19
megbetegedéseknek a korlátozása és megelőzése” programot és annak a kivitelezésének az
érdekében, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség közötti
együttműködési egyezményt, alá lehet vetni a Maros Megyei Tanácsnak a megvitatásának és
jóváhagyásának, a mellékelt határozattervezet szerint.
ELNÖK,
Péter Ferenc

