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2019. november 28-i 

334-es számú határozat 

 

 

a támogatási kérelem és a vonatkozó költségek elfogadására „A marosvásárhelyi személyszállítás 

korszerűsítése” terv esetében 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

           Látván a Polgármester által kezdeményezett,  2019. Nov.19-i, 72630-as Jóváhagyási 

Referátumot - a  P.F.I.R.U.R.P.L Igazgatóságának P.F.I. osztálya révén, „A marosvásárhelyi 

személyszállítás korszerűsítése” elnevezésű terv finanszírozására és járulékos költségeinek kifizetési 

kérelmének jóváhagyására vonatkozóan, SMIS 129526,   

 

Összhangban a POR 2014-202-as Pályázati útmutatóval, 4-es Prioritási Tengely, 4.e beruházási 

prioritás, 4.1-es Specifikus célkitűzés – A szénkibocsátás csökkentése a megyeszékhelyeken a tartós 

városi mobilitás terveihez kapcsolódó beruházások által, 

 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. 

cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „b” betűje, (4) bekezdése „d” betűje, a 139. cikkelye (1) 

bekezdése előírásai alapján, 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely.  Jóváhagyják a  „A marosvásárhelyi személyszállítás korszerűsítése” elnevezésű beruházást, 

ennek a 2014-2020-as Regionális Operációs Program keretében való finanszírozása végett, 4-es 

Prioritási tengely, 4.e beruházási prioritás, 4.1. specifikus célkitűzés, A szénkibocsátás csökkentése a 

megyeszékhelyeken a tartós városi mobilitás terveihez kapcsolódó beruházások által, 

POR/2017/4/4.1/1-es pályázati felhívás.    

 

2.   cikkely.  Jóváhagyják a „A marosvásárhelyi személyszállítás korszerűsítése” elnevezésű 

beruházást, 49.437.378,66 lej összegben (HÉÁ-val együtt), ebből  49.315.247,29 lej elszámolható, 

továbbá 122.131,37 lej nem elszámolható összeg. 

 

3.   cikkely.  Jóváhagyják a projekthez való saját hozzájárulásként a 13.008.205,46 lejes összeget, ami 

az összes, nem elszámolható költségek kifizetését jelenti, valamint a projekt elszámolható összegének 

26,13%-át, 12.886.074,09 lej összegben, ami „A marosvásárhelyi személyszállítás korszerűsítése” 

elnevezésű beruházás társfinanszírozási részét teszi ki. 

 

4. cikkely. „A marosvásárhelyi személyszállítás korszerűsítése” elnevezésű projekt 

implementációjának időszaka alatt előforduló, ide kapcsolódó költségeket, a projekt optimális 

feltételek közötti implementáció érdekében a helyi költségvetésből biztosítják majd.  

 

5.  cikkely. Biztosítani fogják a projekt implementálásához szükséges forrást, amennyiben a 



strukturális eszközökből való költségeket utólag megtérítik.   

 

6.  cikkely. Felhatalmazzák dr. DORIN FLOREÁT, Marosvásárhely Municípium törvényes 

képviselőjeként, hogy írja alá az összes szükséges okiratot és a finanszírozási szerződést 

Marosvásárhely Municípium nevében.   

 

7.  cikkely. Jelen határozatot a nyilvánosság tudomására hozzák, kifüggesztik Marosvásárhely 

Municípium Székhelyén, és a város hivatalos honlapján is elérhető lesz. 

 

  8.  cikkely. Jelen határozat véghezvitelével Marosvásárhely Municípium Végrehajtó Testületét bízzák 

meg,  a Gazdasági Igazgatóság, a Nemzetközileg Finanszírozott Projektek Igazgatósága,      a 

Humánerőforrások, Közönségszolgálat és Logisztikai Iroda,  valamint a Közterület-kezelő 

Közszolgálati Iroda által.   

 

9. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a közigazgatási 

bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot közlik a Maros 

Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében.  

 

 

 

Üléselnök 

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

 

 

Ellenjegyzi,  

Buculei Dianora Monica, Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője 

 
 


