
 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2019. szeptember 26-i 

258-as számú határozat 

 

 

a finanszírozási kérelem és a kiadások jóváhagyására a „Környezetkímélő 

autóbuszok beszerzése a marosvásárhelyi közszállítás számára” elnevezésű 

projektre vonatkozóan 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

           Látva a 2019. szept. 17-i, 57302-es számú Jóváhagyási referátumot a finanszírozási 

kérelem és a kiadások jóváhagyására a „Környezetkímélő autóbuszok beszerzése a 

marosvásárhelyi közszállítás számára” elnevezésű projektre vonatkozóan – SMIS 

127572,  

Összhangban az alábbival: POR 2014-2020-as finanszírozási útmutató, 4-es 

elsőbbségi tengely, 4e beruházási prioritás, 4.1-es specifikus célkitűzés – A 

kipufogógázok csökkentése a megyeszékhelyeken, a tartós városi mobilitási terveken 

alapuló beruházások révén.  

 A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „b” betűje, a (4) bekezdése „d” 

betűje, valamint a 139. cikkelye (1) bekezdése előírásai alapján,  

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely.  Jóváhagyják a „Környezetkímélő autóbuszok beszerzése a marosvásárhelyi 

közszállítás számára” elnevezésű projektet, ennek finanszírozása végett, a  POR 

(Regionális Operációs Program) 2014 -2020 keretében, 4-es elsőbbségi tengely, 4e 

beruházási prioritás, 4.1-es specifikus célkitűzés – A kipufogógázok csökkentése a 

megyeszékhelyeken, a tartós városi mobilitási terveken alapuló beruházások révén, 

projektfelhívás száma: POR/2017/4/4.1/1.   

 

2. cikkely.  Jóváhagyják a „Környezetkímélő autóbuszok beszerzése a marosvásárhelyi 

közszállítás számára”elnevezésű projekt teljes összegét 103,971,380.90 lej összegben 

(HÉÁ-val együtt), amelyből a teljes elszámolható összeg 87,399,429.99 lej, a teljes nem 

elszámolható összeg pedig16,571,950.91 lej.    

 

3. cikkely. Jóváhagyják a projekthez való saját hozzájárulást 18,319,939.51 lej összegben,  

amely tartalmazza a projekt összes nem elszámolható költségét, valamint a projekt 

elszámolható költségeinek 2%-át, 1,747,988.60 lej összegben, amely társfinanszírozása a   

„Környezetkímélő autóbuszok beszerzése a marosvásárhelyi közszállítás számára” 

elnevezésű projektnek. 

 

4. cikkely.  Azon kapcsolódó költségeket, amelyek a „Környezetkímélő autóbuszok 



beszerzése a marosvásárhelyi közszállítás számára” elnevezésű projekt 

implementációja során adódhatnak, a helyi költségvetésből fedezik majd.  

 

5. cikkely. Biztosítani fogják a projekt implementációjához szükséges összes 

pénzforrást, amennyiben utólag kiegyenlítik/elszámolják a strukturális 

eszközök költségeit. 

 

 6. cikkely.  Felhatalmazzák dr. DORIN FLOREÁT Marosvásárhely megyei jogú 

város törvényes képviselői minőségében, hogy írja alá az összes szükséges okiratot és a 

finanszírozási szerződést Marosvásárhely megyei jogú város nevében.   

 

            7. cikkely. Jelen határozatot a közvélemény tudtára hozzák. Ezt Marosvásárhely 

municípium székhelyén kifüggesztik, továbbá közlik a város honlapján. 

 

 8. cikkely: Jelen határozat előírásainak gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely 

Municípium Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Gazdasági Igazgatóság, Nemzetközi 

Finanszírozású Projektek, Humán-erőforrás, Közönségszolgálati és Logisztikai 

Igazgatóság, valamint a Közterület-rendezési Igazgatóság révén.  

 

 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 

Bakos Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Buculei Dianora Monica, Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


