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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. szeptember 30.-i 

152. számú HATÁROZAT 

A Közép Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Maros Megyei KTE közötti Partnerségi 

egyezménynek a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan, a ”Támogatás a Közép Régió 

szintjén, a 2021-2027-es programállási időszakba finanszírozott projektek előkészítésének az 

érdekébe, a városi mobilitás, városi regenerálás, szórakozó központok/turisztikai bázisok (iskolás 

táborok), turisztikai infrastruktúra és közszolgáltatások, beleértve a turisztikai potenciával 

rendelkező, a nemzeti örökség javait és a megyei érdekű közúti infrastruktúrát, beleértve a terelő 

utakat és/vagy a bekötő utakat” projektnek a kivitelezésének az érdekébe, amely a ”DJ 153 A és 

153 utak felújítása, Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonal” beruházásra vonatkozik 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 25538/24.09.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság 25590/24.09.2020. sz. Szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a 25611/24.09.2020. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Tekintettel, a Műszaki Támogatási Operatív Program 2014-2020 (POAT 2014-2020) és a Nagy 

Infrastruktúra Operatív Program 2014-2020 (POIM) keretében finanszírozásra szánt, a 2021-2027- 

es programállási periódusba prioritást élvező stratégiai területeken, a projekt portfólióknak az 

előkészítésének az érdekébe pénzbeli támogatásnyújtásra vonatkozó 2020. május 27.-i 88/2020. sz. 

Sürgősségi Rendelet 13. cikkely (1) bekezdés ”b” betű, megerősítve a ”b.2” betűvel és a 20. cikkely 

előírásaira, 

A Pályázó útmutatója – A POAT 2014-2020 alapok megpályázásának a jellegzetes feltételei szerint, 

az infrastrukturális projektek előkészítésére szánva, az 5 ágazatra, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „b” betű, megerősítve az „e” betűvel és a (7) bekezdés „a” betűjével, valamint a 182. 

cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Maros Megyei KTE által, a Közép Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a 

Partnerségi egyezménynek a megkötését, a ”Támogatás a Közép Régió szintjén, a 2021-2027-es 

programállási időszakba finanszírozott projektek előkészítésének az érdekébe, a városi mobilitás, 

városi regenerálás, szórakozó központok/turisztikai bázisok (iskolás táborok), turisztikai 

infrastruktúra és közszolgáltatások, beleértve a turisztikai potenciával rendelkező, a nemzeti 

örökség javait és a megyei érdekű közúti infrastruktúrát, beleértve a terelő utakat és/vagy a bekötő 

utakat” projektnek a kivitelezésének az érdekébe, amely a ”DJ 153 A és 153 utak felújítása, 

Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonal” projekt kivitelezésének az érdekébe, amelyet a 

Közép Regionális Fejlesztési Ügynökségnél a 33.178/21.09.2020. sz. alatt iktattak, a jelen határozat 

szerves részét képező melléklet szerint. 
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2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, Péter Ferenc urat, hogy aláírja Maros 

Megye nevébe, az 1. cikkelyben említett Partnerségi egyezményt. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és 

Pályázat Kivitelezési Igazgatóságával, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 

. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 

25538/24.09.2020. sz.  

IX/B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Közép Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Maros Megyei KTE közötti Partnerségi 

egyezménynek a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan, a ”Támogatás a Közép Régió 

szintjén, a 2021-2027-es programállási időszakba finanszírozott projektek előkészítésének az 

érdekébe, a városi mobilitás, városi regenerálás, szórakozó központok/turisztikai bázisok (iskolás 

táborok), turisztikai infrastruktúra és közszolgáltatások, beleértve a turisztikai potenciával 

rendelkező, a nemzeti örökség javait és a megyei érdekű közúti infrastruktúrát, beleértve a terelő 

utakat és/vagy a bekötő utakat” projektnek a kivitelezésének az érdekébe, amely a ”DJ 153 A és 

153 utak felújítása, Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonal” beruházásra vonatkozik 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 2020. augusztus 27.-i 128. sz. Határozatával, jóváhagyták a megye 

szintjén, ”A DJ 153 A és DJ 153 felújítása, a Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonalon” 

projektnek, a gazdasági fejlődésre való hatásának a megindokolását. Ez az intézkedés, a Maros 

Megyei Tanácsnak a kezdeményezése, a 2014-2020-as Műszaki Támogatási Operatív Program 

keretében, alapoknak a megpályázásának az érdekébe, az erre a beruházási létesítménynek a 

műszaki-gazdasági dokumentációjának az elkészítésére, következve, hogy a 2021-2027-es 

programállási periódusba, nem visszatérítendő alapokat pályázzanak meg, a felújítási munkálatok 

kivitelezésének az érdekébe. A POAT 2014-2020 keresztül a Maros Megyei Tanács pénzbeli 

támogatást kér a kivitelezési műszaki tervnek a kidolgozásának az érdekébe. 

A Pályázó útmutatója szerint – Az infrastrukturális pályázatok előkészítésére szánt alapok 

megpályázásának a jellegzetes feltételei, 5 területen, amelyet 2020. július 17.-én indítottak el, a 

kiválasztható kérvényezők, a Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, mint partnerség irányítóval, a 

területi közigazgatási egységek által kötött partnerség által vannak képviselve. Minden beruházási 

projektre, amelyet ki fognak dolgozni, partnerségi egyezményt fognak megkötni, amely a 

finanszírozási kérésnek a mellékletét képezi. 

A Maros Megyei Tanácsnál, a 2020. szeptember 16.-i 24.730. sz. alatt iktatott átirattal, a Központi 

Regionális Fejlesztési Ügynökség a tudomásunkra hozza, hogy ”A DJ 153 A és DJ 153 felújítása, a 

Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonalon” megnevezésű projekt adatlapját kiválasztották 

finanszírozásra a 2014-2020-as Műszaki Támogatási Operatív Program (POAT) keretében és kérik 

2020. október 16.-ig való megküldését, az aláírt partnerségi egyezménynek és annak a 

jóváhagyására vonatkozó Maros Megyei Tanács határozatnak. Ennek értelmébe, a 

33.261/21.09.2020. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 25.233/22.09.2020. sz. alatt 

iktattak, a Közép Regionális Fejlesztési Ügynökség megküldte a 33.178/21.09.2020. sz. Partnerségi 

egyezményt, a partnerség irányító által aláírva. 

Ennek a partnerségnek a működési módja a mellékelt Egyezményben van részletezve. 
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A Közép Regionális Fejlesztési Ügynökség, partnerség irányító, fő szerepei és felelősségei, a 

következők: 

- A finanszírozási kérésnek, a haladási jelentéseknek és a megtérítési kérelmeknek az elkészítése. 

- A partner tevékenységének a lebonyolításának a felügyelete. 

A Maros Megyei Területi Közigazgatási Egységnek, mint partnernek, a fő szerepei és felelősségei, 

a következők: 

- A tanácsadási szolgáltatások beszerzési eljárásának a lebonyolítása, a kiterjedt projektek 

megvalósításához szükséges műszaki-gazdasági dokumentációk kidolgozásának az érdekébe, 

amelyeket a 2021-2027-es periódusba fognak benyújtani és a nyert dokumentációknak az átvétele. 

- A Közép Regionális Fejlesztési Ügynökség felé, a finanszírozási kérelem kidolgozásához 

szükséges információknak és dokumentumoknak, a haladási jelentéseknek és a megtérítési 

kérelmeknek a megküldése. 

A beavatkozási munkálatok véleményezési dokumentációjában levő általános költségelőirányzat 

szerint, a kivitelezési műszaki terv kidolgozására, meghatározták a szükséges összeget, 

2.475.381,82 lej értékbe, HÉA-val együtt. 

A projekt nem visszatérítendő finanszírozási értéke, a POAT 2014-2020 keretében, ami a Maros 

Megyei TKE-re vonatkozik, 2.425.874,18 lej, ami a pályázható kiadások értékének a 98%-át 

képezi. Maros Megye KTE hozzájárulása a projekt kidolgozásához 49.507,64 lej (2%). 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, alávetjük elemzésre és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezete. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 


	Hot 152_2020_HU
	Hot 152 ref apr_HU

