
 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 
100. számú HATÁROZAT 

2016. július 28-i 
Szeben megye és Maros megye a „DJ106 Szentágota-Segesvár Rehabilitáció”cimű 

projekt  közös kivitelezését célzó partnerségi Megállapodásának jóváhagyását 
illetően 

 
Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a Regionális Fejlesztési Programok Irányitása Hatóság 2016.07.21/13.975 
sz.tényfeltáró indoklását, Szeben megye és Maros megye a „DJ106 Szentágota-
Segesvár Rehabilitáció”cimű projekt  közös kivitelezését célzó partnerségi 
Megállapodásának jóváhagyását illetően, valamint a szakbizottságok meghagyását, 
 
A helyi államháztartásrol szóló 2006/273 sz. Törvény 35 Cikk (1) bekezdés 
rendelkezéseinek megfelelően,az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

A helyi önkormányzatról szóló 2001/215 sz. Törvény 91. Cikk (1) bekezdés „e” betű, 
a 97. Cikk (1) bekezdés és a 102. Cikk (1) bekezdés rendelkezései értelmében, újból 
közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

határozza: 

1. Cikk. Jóváhagyásra kerül a „DJ106 Szentágota-Segesvár Rehabilitáció”cimű 
projekt  közös kivitelezését célzó Szeben megye és Maros megye közötti partnerség, 
a 2014-2020 Regionális Fejlesztési Program révén, 6-os elsőbbségi tengely – 
Regionális fontosságú közúti infrastruktúra javitása, 6.1. „Kiemelt fontosságú 
beruházás- A regionális mobilitás ösztönzése a másodlagos és harmadlagos 
csomópontok TEN-T inrastruktúrával való összekapcsolása”.  

2. Cikk. A jelen határozat szerves részét képező 1 sz. Mellékletnek megfelelően 
Jóváhagyásra kerül a Szen megye és Maros megye közötti partnerségi Megállapodás. 

3. Cikk.  Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács Elnöke, felhatalmazást kap a  jelen 
határozat 2. Cikk tartalmába foglalt megállapodás aláirására.  

4. Cikk. Partnerségi vezetőként Szeben megye kijelőlt, a Szeben Megyei Tanács 
Elnöke felhatalmazést kap minden a partnerségi Megállapodás keretén belüli célok 
megvalósitásához szükséges dokumentum aláirására, annak nevében és javára.  

5. Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve a Szeben Megyei Tanács, illetőleg a Maros 
Megyei Tanács keretén belüli Regionális Fejlesztési és Programokat Irányitó Hatóság, 
a Gazdasági Osztály és Műszaki Osztály részére, melyek felelősek lesznek annak 
kivitelezéséért. 
 
 
 
ELNÖK                                                                                           Ellenjegyzi  
Péter Ferenc                                                                                      TITKÁR 
                                                                                                    Paul Cosma 



 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
Regionális Fejlesztési és Programokat Irányitó Hatóság 
Vállalati Vezetők  
 
2016.07.21/13.975 Sz. 
VI D/1 Akta 

 

INDOKLÁS 

Szeben megye és Maros megye a „DJ106 Szentágota-Segesvár Rehabilitáció”cimű 
projekt  közös kivitelezését célzó partnerségi Megállapodásának jóváhagyását 
illetően 
 
A Maros Megye Tanács a 2014-2020 Regionális Fejlesztési Program révén, 6-os 
elsőbbségi tengely – Regionális fontosságú közúti infrastruktúra javitása, 6.1. 
„Kiemelt fontosságú beruházás- A regionális mobilitás ösztönzése a másodlagos és 
harmadlagos csomópontok TEN-T inrastruktúrával való összekapcsolása” tesz 
intézkedéseket A Szentágota és Segesvár helységek közötti (DJ) 106  megyei út 
rehabilitálását megillető vissza nem téritendő európai alapok megszerzésének 
érdekében. 
 
A 2013.07.25/116 sz. Határozat alapján megkötött 2013.08.07/15.305 sz. társulási 
Szerződésnek megfelelően a „DJ106 Szentágota-Segesvár Rehabilitáció” projekt 
Szeben megyével való partnerség által lesz kivitelezve. Az emlitett társulási 
Szerződés célja a projekt, beleértve a műszaki-gazdasági dokumentáció közös 
megvalósitását célzó Maros megye és Szeben megye közötti társulás volt.  
 
Figyelembe véve, hogy a rehebilitációt megillető út szakasz  Szeben Megye 
közigazgatási területéhez tartozó része 21,77 km, mig Maros Megye területéhez 
tartozó része 15,53 km, azon megegyezés született, hogy a partnerségi vezető 
Szeben megye legyen. Igy, Szeben Megye a projekt keretén belüli tevékenységek 
koordonáló szerepét tölti be és a Regionális Operativ Program Irányitóhatósággal való 
kapcsolat egyedüli felelőse.  
 
A 6.1 sajátos pályázati útmutatóban kifejettek szerint, a finanszirozási kérelem 
beahásakór a kötelező tengelyek egyike a pályázati útmutató 6.1.4. Melléklet E 
Mintájának  megfelelően összeállitott partnerségi Megállapodás, mely részletezi a 
szóban forgó partnerség működésének módját.  
 
A partnerségi Megállapodás tárgyát a felek jogainak és kötelezettségeinek, a 
kiadások összességének társfinanszirozásához való hozzájárulási kötelességeinek 
valamint a projektet, -a finanszirozási szerződés ideje alatt -megillető tevékenységi 
felelősségek meghatározása  képezi. Mindezek a mellékelt partnerségi 
Megállapodásban részletes leirást kapnak.  
 
Maros Megye Tanácsa köteles a maros megye területén kivitelezett munkálatokat 
megillető kiadások értékének 2%-os társfinanszirozását biztositani, illetve köteles 
ellenőrizni a projekt keretén belüli Maros megye közigazgatási területére eső 
korszerűsitési munkálatokat.  
 
A projekt össz értéke 120.008.217,24 lej (beleértve ÁFA), melyből: 



 

 

 A beruházás Szeben megyét megillető össz értéke: 67.024.589,33 lej 
beleértve ÁFA (55,85%) 

 A BERUHÁZÁS Maros megyét megillető össz értéke: 52.983.627,91 lej 
beleértve ÁFA (44,15%).  

Össz támogatási érték: 120.008.217,24 lej (beleértve ÁFA) 
Nem támogatható össz érték: 0 lej 
ÁFA érték: 19.766.057,53 lej  
A projekt társfinanszirozásának értéke: 2.400.164,35 lej (belelértve ÁFA), melyből 
maros megyét megillető érték: 1.059.672,56 lej, mely a 52.983.627,91 lej érték 2%-
át képviseli.  
Vissze nem téritendő össz érték: 117.608.052,89 lej (beleértve ÁFA).  
 
A „DJ106 Szentágota-Segesvár Rehabilitáció” projekt a 2014.07.31/107 sz. Határozat 
által jóváhagyott Maros Megyei 2014-2020 Fejlesztési Tervbe, illetve a Központi 
Regionális Területfejlesztési Tanács 2016.06.23/10 sz. Határozat által jóváhagyott és 
a 2015.11.25/27 sz. Határozat révén felülvizsgált, 2014-2020 Regionális Operativ 
Program, 6. Prioritás tengely, 6.1 kiemelt fontosságú beruházás keretén belüli 
finanszirozható projekteket megillető jegyzékben  van előirva.  
 
A Regionális Operativ Programok keretén belüli, 6 prioritás tengely, 6.1. Kiemelt 
fontosságú beruházási projektek letéti határideje 2016 november 16.   
 
A fentiekbe foglaltak teintetében jóváhagyás céljából alávetjük a Szeben megye és 
Maros megye  „DJ106 Szentágota-Segesvár Rehabilitáció” projekt  közös kivitelezését 
célzó partnerségi Megállapodást, a 6.1.4 sz.  Melléklet E Mintájának megfelelően – 
6.1 Sajátos pályázati utmutatóba foglalt finanszirozási kérelem minta.  

 

 

 

 

Elnök                                                                                                       Igazgató 

Péter Ferenc                                                                                          Băţaga Valer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállitotta: Magyarossy Andrea 

Mellékletek: Partnerségi Megállapodás (6 odal)  
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A MAROS MEGYEI TANÁCS 2016 JÚLIUS 28/100 SZ. HATÁROZATÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE 

E Minta 

_______/__________ Sz. partnerségi Megállapodás  

a „DJ106 Szentágota-Segesvár Rehabilitáció” 

projekt megvalósitásához 

1. Cikk. A felek 

1. Szeben Megye Közigazgatási-területi Egység, székhely Szeben, General Magheru utca 14 sz., 
Szeben, adó azonositószám 4406223, mint Projekt vezető (1 Partner) 

- projekt vezető – 1 partner bankszámlaszámok:  

Kifizetési kérelmet megillető bankszámlaszám – IBAN kód: RO41TREZ5765040XXX018847; 
Visszatéritési kérelmet megillető bankszámlaszám, IBAN kód: RO11TREZ5762145020101XXX, 
RO58TREZ5762145020102XXX, RO25TREZ57621420220XXXXX;    
Államkincstár megnevezés/ cim: Nagyszebeni Államkincstár, Calea Dumbrăvii, 28-32 Sz., Nagyszeben, 
Szeben megye 

 
2. Maros Megye Közigazgatási-területi Egység, székhely Marosvásárhely, Piaţa Victoriei 1. sz., posta kód 
540026, Maros megye, adó azonsitószám 4322980, mint 2 Partner 

 

- 2 partner bankszámlaszámok 
Fizetési kérelmet megillető bankszámlaszám – IBAN kód: RO 22TREZ 476 504102X016211; 
Visszatéritési kérelmet megillető bankszámlaszám – IBAN kód: RO08TREZ47621A480101XXXX, 
RO52TREZ47621A480102XXXX, RO65TREZ47621A426900XXXX, 
Államkincstár megnevezés/ cim: Marosvásárhelyi Államkincstár, Gheorghe Doja utca 1-3 sz. , posta kód 
540015, Marosvásárhely, Maros megye.  
 
a következőkben állapodtak:  
 

2. Cikk. A Megállapodás Tárgya 

(1) A felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, mindegyik fél a kiadások összességének 
társfinanszirozásához való hozzájárulása és azok a DJ 106 Szentágota-Segesvár Rehabilitáció 
projektet megillető tevékenységi-, valamint a finanszirozási szerződés érvényességi ideje alatti 
felelősségek meghatározása, mely a 2014-2020 Regionális Fejlesztési Program keretén belül letett, 
6-os elsőbbségi tengely – Regionális fontosságú közúti infrastruktúra javitása, 6.1. A regionális 
mobilitás ösztönzése a másodlagos és harmadlagos csomópontok TEN-T inrastruktúrával való 
összekapcsolása, 2016/6/6.1/1 POR pályázat.  

 
(2) A jelen megállapodás a finanszirozási Kérelem mellékletét képezi.  
 
3. Cikk. Szerepek és felelősségek a projekt megvalósitásában 
 
(1) A szerepek és felelősségek az alábbi táblázat keretén belül kapnak leirást és megfelelnek a 

finanszirozási Kérelem rendelkezéseinek:  

 

Szervezés                                        Szerepek és felelősségek 

 
Partnerségi vezető                            A finanszirozási kérelem összeállitása; 
(1 Partner)                                        A finanszirozási Szerződés aláirása; 
                                                        A finnanszirozási Szerződés rendelkezéseinek betratása; 
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                                                         Projektmenedzsment biztositása; 
                                                         A közbeszerzési eljárások szervezése és lebonyolitása; 
                                                         A projekt keretén belüli szolgáltatásokat/munkálatokat megillető              

szerződések aláirása; 
                                                         A projekt keretén belül kötött szerződések nyomon követése; 
                                                         A projekt átláthatóságának biztositása; 
                                                         A korszerűsitési munkálatok kivitelezésének felügyelése; 
                                                         A munkálatok átvétele; 
                                                         A projekt végrehajtásához szükséges cashflow viztositása; 
                                                         Az út működési strukturájának és karbantartásának biztositása a projekt 

befejezését követően; 

                                                         A projektet megillető dokumentumok megőrzése és archiválása.  

2 Partner                                           A finanszirozási Kérelen összeállitásához való hozzájárulás a  Maros 
megyére vonatkozó információk szolgáltatása révén; 

                                                         A finanszirozási dosszié összeállitásához való hozzájárulás a pályázati 
útmutató által megkövetelt mellékletek a Projekt vezető rendelkezésére 
való bocsátása révén; 

                                                        A projektcsoportban kinevezett személyek általi projekt menedzsmentben 
való résztvétel, a finanszirozási Kérelem alatt meghatározott hatáskörök 
alapján, amint azok következnek:  

                                                         - a közbeszerzési eljárások szervezésében és lebonyolitásában való 
résztvétel: az ajánlatkérő beszerzési eljárásokat megillető projekt vezetői 
támogatás által, a beszerzési eljárásokat megillető esetleges kérelmek 
megválaszolásának a társulási vezető támogatása által.  

                                                         - a projekt keretén belül megkötött szerződések ellenőrzése; 
                                                         - a projekt átláthatóságának biztositása; 
                                                         - a pénzügyi és számviteli kimutatások előkészitése, a projekt 

megvalósitásához szükséges alapok biztositása; 
                                                         Az út karbantartását megillető szükséges források biztositása a projekt 

befejezését követően; 
                                                         A projektet megillető, Maros megye által kezelt dokumentumok megőrzése 

és archiválása.  

 
(2) A projektet megillető össz kiadások társfinanszirozásához való hozzájárulás 
 
     A partnerek a finanszirozási Kérelemben és a jelen megállapodásban pontositottaknak megfelelően fogják 

biztositani a projektet megillető össz kiadások társfinanszirozásához való hozzájárulást.  
 
A projekt össz értéke: 120.008.217,24 lej (beleértve ÁFA) 
A beruházás Szeben megyét megillető össz értéke: 67.024.589,33 lej beleértve ÁFA (55,85%) 
A beruházás Maros megyét megillető össz értéke: 52.983.627,91 lej beleértve ÁFA (44,15%) 
Támogatható össz érté: 120.008.217,24 lej (beleértve ÁFA) 
Nem támogatható össz érték: 0 lej 
ÁFA érték: 19.766.057,53 lej 
Projekt társfinanszirozási érték: 2.400.164,35 lej (beleértve ÁFA) 

Vissza nem téritendő össz érték: 117.608.052,89 lej (belelértve ÁFA) 

 
Szervezés                                            Hozzájárulás (ahol szükséges) 

 
Partnerségi vezető                                - A támogatható össz kiadásokhoz való hozzájárulás értéke:  
(1 Partner)                                           1.340.491,79 lej, mely a 67.024.589,33 lej 2%-át képezi. 
                                                            - A nem támogatható össz kiadásokhoz való hozzájárulás értéke: 0 lej.  
                                                            - A projekt össz értékéhez való hozzájárulás értéke:  
                                                           1.340.491,79 lei, mely a 67.024.589,33 lej 2%-át képezi.  

 
 
2 Partner                                             - A támogatható össz kiadásokhoz való hozzájárulás értéke: 
                                                           1.059.672,56 lej, mely az 52.983.627,91  lej 2%-át képezi. 
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                                                           - A nem támogatható össz kiadásokhoz való hozzájárulás értéke: 0 lej. 
                                                           - A projekt össz értékéhez való hozzájárulás értéke: 

                                                           1.059.672,56 lej, mely az 52.983.627,91  lej 2%-át képezi. 

 
(3) Kifizetések  

 
a) a partnerségi vezető és a  2 partner közötti elszámolások a 2014-2020-as európai uniós alapok pénzügyi 
gazdálkodását megillető hatályban lévő törvényes eljárásoknak megfelelően történnek.  
 
b) vissza téritendő kiadésok elszámolása esetén a 2 partner visszatéritési/visszafizetési kérelmet nyújt be a 
partnerségi vezetőnek, melyet az összes azokra vonatkozó adminisztrativ dokumentum, beleértve az általa 
vezetett közbeszerzési dossziét fog kisérni. – Nem áll fenn.  
 
c) a partnerségi vezető beadja a visszatéritési/visszafizetési kérelmet, az irányitó hatóság pedig az 
ellenőrzések befejeztével utalja  a vissza téritendő kiadások értékét a fizetéseket kivitelező partnerségi 
vezető/partner bankszámlaszámára a projekt tevékenységét/ tevékenységeit megillető értéknek 
megfelelően, melyet a partner a partnerségi megállapodás 3(2) cikk rendelkezéseinek megfelelően vállalt fel.  
 
d) a partnerségi vezető és 2 partner – közintézmények, bele foglalják saját költségvetésükbe a 
kötelezettségvállalási előirányzatokat megillető szükséges összegeket és a projekt sajátos 
tevékenységének/tevékenységeinek finanszirozásához szükséges,- a finanszirozási kérelem mellékletét 
képező  partnerségi megállapodás előirásai szerint vállalt -  valós értéket megillető költségvetési 
előirányzatot.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cikk. A megállapodás érvényességi időszaka 
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A megállapodás érvényességi időszaka a megállapodást az utolsó fél általi aláirásának dátuma 
és a  POR 2014-2020 hivatalos záró időpontjának dátuma közötti időszakra határolható , vagy 

tartóssági időszakra, bármelyikük utoljára lépik közbe.  

5. Cikk. A projekt vezető (1 Partner) jogai és kötelezettségei  

A projekt vezető jogai 

(1) Az előrehaladási jelentések összeállitásának érdekében a  projekt vezetőnek jogában áll 
felkérni a 2 partnert, hogy az a projektel kapcsolatos minden információval és 
dokumentummal, a visszafizetési/fizetési kérelmekkel, vagy a közbeszerzési szerődések 

odaitélését megillető hatályos szabályok betartásának ellenőrzésével szolgáljon.  

A projekt vezető kötelezettségei 

(2) A partnerségi vezető irja alá a finanszirozási Kérelmet és finanszirozási Szerződést. 

(3) A partnerségi vezető rendszeresen fog konzultálni a 2 partnerrel, tájékoztatja  aprojekt 
végrehajtásában elért előrehaladásokról és az előrehaladásról,  pénzügyi műveletekről szoló 

jelentések másolatát fogja biztositani számára.  

(4) A projektet megillető fontos módositások javaslatának (pl. Tevékenységek, partnerek, 
stb.) felek közötti megállapodása megelőzi az Irányitó Hatóság / POR közreműködő Szervezet 

jóváhagyását célzó kérelmet.  

(5) A hatályban lévő szabályoknak megfelelően, együttesen a 2 partnerrel, a partnerségi 
vezető biztositani fogja a közbeszerzési szerződések odaitélési eljárásainak megfelelő 

végbemenetelét.  

(6) A szerződéses és eljárásos rendelkezéseknek megfelelően, a partnerségi vezető 
előterjeszti a Közreműködő Szervezet számára úgy a visszafizetési/fizetési kérelmeket,- a 

kapcsolatos dokumentumokkal, mint az  előrehaladási jelentéseket is.  

(7) Károsodás esetén, a partnerségi vezető a károsodást okozó partnerrel  együttesen és 

egyetemlegesen felel.  

(8) A projekt keretén belült feltárt hiányosságok esetén, a hivatalos irásbeli értesitések és  
értékpapirositott adósságok kibocsátása a partnerségi vezető/ a hatályban lévő 
jogszabályoknak meglelő hiányosságokat megillető kiadásokat végrehajtásáért felelős partner 

nevére történik.  

(9) Az értékpapirositott adosságokkal megilletett partnerek kötelesek visszafizetni az 
értékesitett adosságokba foglalt összegeket és kötelesek azok ellenértékét  saját erejükből  

biztositásitani.  

6. Cikk. A 2 Partner jogai és kötelezettségei 

A 2 Partner jogai  

(1) A 2 partner által alkalmazott kiadások a partnerségi vezető éltal alkalmazott kiadásokhoz 
hasonlóan engedhetők el, a projektet megillető tevékenysége/tevékenységeknek 
megfelelően. A partnerek feljogosultak, az Irányitó Hatóság általi átvitelen keresztül, az 
általuk alkalmazott kiadásokat megillető visszafizetési/fizetési eljárás során megszerzett, 

támogathatónak minősitett, alapokhoz való hozzáféréséhez. Nem áll fenn.  

(2) A 2 Partnernek jogában áll rendszeres konzultálást kapni a partnerség vezető részéről, 
tájékoztatást kapni a projekt végrehajtásában elért előrehaladásokról és az előrehaladással,  

pénzügyi műveletekkel kapcsolatos papirokról másolatokat kapni.  
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(3) A 2 Partnernek joga van a projektet megillető fontos módositásokkal (pl. Tevékenységek, 
partnerek, stb.)  pacsolatos partnerségi vezetővel való  konzultáláshoz, az Irányitó Hatóság / 

POR közreműködő Szervezet jóváhagyását célzó kérelem benyújtását megelőzően.  

A 2 Partner kötelezettségei 

(4) A 2 Partner köteles ellenőrzés céljából a közbeszerzési szerződések odaitétélési 
eljárásával kapcsolatos dokumentációkat a partnerségi vezető rendelkezésére bocsátani. – 

Nem áll fenn.  

(5) A visszafizetési/fizetési kérelmek összeállitása érdekében a 2 Partner köteles a 
közbeszerzési szerződések odaitétélési eljárásával kapcsolatos dokumentációk hitelesitett 
másolatát továbbitani. – Nem áll fenn.  

(6) A visszafizetési/fizetési kérelmek összeállitása érdekében a 2 partner köteles hiteles 
másolatokat továbbitani az alátámasztó dokumentumokról. – Nem áll fenn.  

(7) A 2 Partner előterjeszti a partnerségi vezető számára a  visszafizetési/fizetési kérelmeket, 
az azokra vonatkozó alátámasztó dokumentumokkal együtt, a beszerzési dossziékat, az 
előrehaladásról szóló jelentéseket, stb., a projekt saját tevékenységének/tevékenységeinek 

megfelelően. – Nem áll fenn.  

(8) A 2 partner köteles, a projektel kapcsolatos műszaki vagy pénzügyi jellegű információkkal 
szolgáltatni - az Irányitó Hatóság, Közvetitő Szervezet, Fizetési/Hitelesitési Szolgltató, az 
Ellenőrzési Hatóság, Európai Bizottság vagy bármely,- a strukturális eszközökből finnaszirozott 

projektek megvalósitásának ellenőrzésére feljogositott Szervezet - kérésére.  

(9) Az előrehaladási jelentés összeállitásának céljából, a 2 Partner köteles bármilyen,-a 

projekt megvalósitásával kapcsolatos információ partnerségi vezetőnek való  továbbitásáért.  

(10) A 2 Partner köteles projektre szánt bankszámlaszámokat nyitani, a hatályos jogszabályi 

előirásoknak megfelelően.  

(11) A 2 Partner köteles a Projektől különálló, a Projekt megvalósitásával kapcsolatos összes 
műveletet tükröző analitikus számlák használata általi  számviteli nyilvántartást vezetni a 
törvényes előirásoknak megfelelően.  

(12) A 2 Partner köteles a független és törvényes előirásoknak megfelelően engedélyezett 
pénzügyi ellenőr rendelkezésére bocsátani minden általa kért dokumentumot és/vagy 
információt és köteles biztositani mindazon feltételeket, melyek elősegitik a pénzügyi 

ellenőrt  az álltala végrehajtott  kiadások ellenőrzésének folyamatában.  

(13) A megfelelő ellenőrzési nyomvonal biztositása érdekében, a közösségi és nemzeti 
szabélyoknak megfelelően,  őrizzen meg minden tevékenységet és kiadásokat megillető 
dokumentumot, beleértve a számviteli dokumentumokat. A dokumentumokat a finanszirozási 
szerződés érvényességi időszakának lejértát követően legkevesebb 5 (öt) éven át kell 

megőrizni.  

(14) Károsodás esetén, a  károsodást okozó partner a partenrségi vezetővel  együttesen és 

egyetemlegesen felel.  

(15) A projekt keretén belült feltárt hiányosságok esetén, a hivatalos irásbeli értesitések és  
értékpapirositott adósságok kibocsátása a partnerségi vezető/ a hatályban lévő 
jogszabályoknak meglelő hiányosságokat megillető kiadásokat végrehajtásáért felelős partner 

nevére történik.  

(16) Az értékpapirositott adosságokkal megilletett partnerek kötelesek visszafizetni az 
értékesitett adosságokba foglalt összegeket és kötelesek azok ellenértékét  saját erejükből  

biztositásitani.  
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(17) A finnaszirozási szerződés/ rendelet felbontása/visszavonása esetén, a partnerségi 
vezető és 2 Partner egyetemlegesen felelősek a projekt megvalósitásáért előirányzott 

összegek visszatéritéséért.  

(18) A felmondási határozatban emlitett Irányitó Hatóságtól kért összegek visszafizetése 
esetén a Partner fenntartott a partnerségi vezető által betratott visszafizetési határidő 

betartása révén.  

7. Cikk. Tulajdon  

(1) A felek kötelesek fenntartani a korszerősitett/ kiterjesztett ingatlan tulajdonát, valamint 
a finanszirozott tevékyneségek jellegét, a zárókifizetést/ üzembe helyezést követő legalább 5 
éves időszak alatt és kötelesek ezen időszak alatt üzemeltetést valamint karbantartást 

biztositani.   

(2) A Projekt befejeztét megelőzően a felek/partnerek megállapodnak a projekt keretén 
belül beszerzett felszerelések, javak, stb. használati jogának átadását illetően. Az átviteli 

cimek másolatai mellékelten kisérik a zárójelentést. – Nem áll fenn.  

(3) A felek kötelesek a vissza nem téritendő finanszirozás alatt beszerzett felszerelések, javak 
működésének a projekt helyszinén és kizárólagosan a beszerzési célra való biztositásáért.- 

Nem áll fenn.  

A zárókifizetést követő 5 éven belöl a felek kötelesek a 2014-2020 Regionális Operativ 
Program keretén belül felvásárolt ingó vagy ingatlan tárgyak/javak rendelkezésük szerinti 
használatát betartani és kötelesek azokat  nem tovább értékesiteni. Ugyanakkór, a felek 
kötelesek betartani a finanszirozási  szerződés a projekt megvalósitásának céljából jelzáloggal 

ellátott javakról  szóló rendelkezéseit.  

8. Cikk. Záró rendelkezések 

(1) A jelen megállapodást megillető bármely módositás csak abban az esetben lép érvénybe, 

ha a felek közösen megállapodtak felette.  

(2) A jelen megállapodásból eredő vagy  azzal kapcsolatos olyan jogvita, melyet a felek nem 

tudnak peren kivüli eljárás során rendezni, az illetékes biróságok fognak orvosolni.  

(3) A felek egyet értenek azal, hogy  a jelen megállapodást a román törvény szabályozza.  

3 példányban összeállitott, román nyelven, mindekét fél számára egy-egy példány és egy 

eredeti példány a finanszirozási Kérelemhez.  

Aláirások  

 

Projekt          Daniela Cîmpean                                            Aláirás         Az aláirás dátuma és  

Vezető                                                                                                                 helye  

(1 Partner)    Szeben Megyei Közigazgatási-területi  

                     Egység jogi képviselője 

2 Partner       Péter Ferenc                                                  Aláirás         Az aláirás dátuma és 

                                                                                                                           helye  

                     Maros Megyei Közigazgatási-területi  

                     Egység jogi képviselője 


	hot100_2016
	expomot_hot100_2016
	anexa_hot100_2016

