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30533/21.11.2019. 

 

2019. ________.-i 

____. számú HATÁROZAT 

"A beavatkozási szervek operativitása a polgárok védelmébe – 2019" megyei közérdekű program és 

a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti 

együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozó, 2019. május 30.-i 65. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 30532/21.11.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Költségvetési Szolgálatnak 30597/22.11.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a 30664/22.11.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Gazdasági Igazgatóságnak a Kiszolgálási Szolgálatának a 28.639/06.11.2019. 

sz. Belső jegyzékét, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „e” betű, megerősítve a (7) bekezdés „a” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

I. cikkely ”Partner kapcsolat a beavatkozási szervek operativitása a polgárok védelmébe – 2019” 

megyei közérdekű program és a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" 

Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a 

bevezetésére vonatkozó, 2019. május 30.-i 65. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 4. cikkely (3) 

bekezdés módosul és a következő lesz a tartalma: 

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

november 30.-ig tart”. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek 

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

a végrehajtásáért. 

 
 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A "Partner kapcsolat a beavatkozási szervek operativitása a polgárok védelmébe – 2019" megyei 

közérdekű program és a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi 

Felügyelőség közötti együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozó, 

2019. május 30.-i 65. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról szóló határozattervezethez 

 

"A beavatkozási szervek operativitása a polgárok védelmébe – 2019" megyei közérdekű program és 

a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti 

együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozó, 2019. május 30.-i 65. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozat szerint, kiutaltak 100.000 lejt, jellegzetes termékeknek, 

felszereléseknek és berendezéseknek a beszerzésének az érdekébe. 

Ezeknek a beszerzésének az érdekébe, elindították a beszerzési folyamatot a SEAP elektronikus 

közbeszerzési rendszeren keresztül, a Műszaki Igazgatóságnak a Közbeszerzési Osztálya által. 

A 2019. májusába elindított program 2019. novemberében kellett volna végződjön. 

Figyelembe véve a tényt, hogy a közbeszerzési eljárásnak a következtébe egy ajánlatot nyújtottak 

be, illetve a „Targoncára szerelhető hóeke”, a többi felszerelésre és berendezésre a beszerzési 

eljárást újrakezdik, ezért szükséges a kivitelezési programnak a meghosszabbítása 2020. november 

30.-ig. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, a mellékelt határozattervezetet alá lehet vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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