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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. június 28.-i 

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

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 

 

TÖRVÉNYESSÉGÉT VÉLEMÉNYEZTE 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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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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