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„Motoros sport autó Park” projekt bevégzését megillető intézkedésekre vonatkozóan 
 

Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a Regionális Fejlesztési programok Irányitása Hatóság 2016.08.18/15620 sz. 
tényfeltáró indoklását,  
 
Figyelembe véve a „Motoros sport autó Park” cimű projektet megillető,- a Központi 
Regionális Fejlesztsi Iroda által a Regionális Fejlesztési és Államigazgatási 
Minisztériummal kötött  2010.05.13/715 sz. finanszirozási szerződés 2016/8 sz. 
kiegészitő dokumentumába foglalt III.cikkjét, illetőlegesen a 2016 június/ 146 sz. 
utasitást, mely azon finanszirozott szerződések meghosszabbitását megillető 
kiegészitő dokumentumokról szól, amelyek nem lesznek bevégezve a 2015/144 sz. AM 
POR utasitások során pályázott és jóváhagyott időszak alatt, azok megvalósithatósága 
és működőkése érdekében, 
 
A Maros Megyei Tanács Motoros sport autó Park”  cimű projekt és a projektel 
kapcsolatok költségek jóváhagyásáról szóló 2008.10.20/142 sz. Határozat 
rendelkezéseinek értelmében, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 
valamint a 2006/273 sz. helyi államháztartási Törvény rendelkezéseinek értelmében, 
újból közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel,  
 
A 2001/215 sz. helyi közigazgatási Törvény 91.cikk, (1) bekezdés, b) betűjének a 
97.cikk, (1) bekezdésével összefüggő rendelkezések értelmében, újból közzétett, az 
utólagos módositásookal és kiegészitésekkel, 
 

határozza: 
 

1.Cikk. (1) A jelenben nem működő „Motoros sport autó Park” cimű projektet (SMIS 
kód 2812) bevégezésének érdekében jóváhagyásra kerül a 2010.05.13/715 sz. 
finanszirozási szerződés 2018.12.31-i dátumig tartó meghosszabbitása.  
 
(2) Jóváhagyásra kerülnek a projekt bevégzéséhez szükséges pénzügyi források, mely 
25.539.651 lej értékben Maros megye saját alapjaiból származik és amely az 
elkövtkezendő évek során a saját költségvetésbe lesz felbontva.  
 
2.Cikk. A jelen határozat elfogadásának dátumától kezdődően, a Maros Megyei 

Tanács 2015/163 sz. Határozata megfelelő képpen módosul. 

3.Cikk. A jelen határozat kösszé lesz téve a Regionális Fejlesztési programok 

Irányitása Hatóság számára.  

 
ELNÖK                                                                                                     Ellenjegyzi  
Péter Ferenc                                                                                                TITKÁR  
                                                                                                        Paul Cosma  
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INDOKLÁS  
a „Motoros sport autó Park” projekt bevégzését megillető intézkedésekre 
vonatkozóan 
 
2010.05.13-i dátumon került sor a 2008 október 20-i Maros Megyei Tanács 142 sz. 
Határozata által volt jóváhagyott és a 2009 szeptember 24-i maros Megyei Tanács 118 
sz. Határozata általa módositott, „Motoros sport autó Park” cimű projektet megillető  
715 sz. finanszirozási szerződés aláirására, mely Regionális Operativ Program – 
5.Tengely Hosszú távú fejlesztés és turizmus fejlesztés, 5.2 A természetes 
erőforrások és a turisztikai szolgáltatások minőségi növelése érdekében megalkotott, 
fejlesztett és korszerűsitett turizmusi infrastruktúra – keretén belül finanszirozott.  
 
A Projekt össz értéke 58.136.243,07 lej, melyből:  
a Regionális Operativ Program finanszirozás értéke: 19.044.575,27 lej; 
Maros Megyei Tancs térsfinanszirozás : 29.950.271,71 lej; 
 
ÁFA (elszámolható kiadásokat megillető ÁFA): 9.141.396,12 lej.  
 
A projekt keretébe foglalt munkálatok kivitelezése érdekében, 2011.08.23-i dátumon 
volt aláirva a SC Cooperativa Edile Appennino SCRL (a SC Cooperativa Edile 
Appennino SCRL – SC Morani Impex SRL – SC Kasim Emaka SRL által alkotott egyesület 
vezetője) kötött 14021 sz. szerződéses megállapodás, melynek ÁFÁ-nélküli értéke 
37.283.777 lej.  
 
A fentiekben emlitett projekt végbemenetele alatt felmerülő problémák, 
illetőlegesen a szerződéses feltételek vállalkozó általi megszegései, főként a 
munkálatok kivitelezési időszakát megillető feltételek nem betartása a szerződés 
2014.06.24-i dátummal kezdődő felbontárához vezetett, mely a 2014.06.23/10662 
sz. felbontási értesités által volt irásban közölve.  
 
A felbontás dátumán,  ÁFA nélkül 22.409.653,36 lej értékben  voltak munkálatok 
tanusitva, melyből 20.168.688,02 lej érték kifizetett (a tanusitott összegből a 
szerződéses megegyezés rendelkezéseinke megfelelően 10% -ot vissza tartottak), 
melyhez hozzá adódik azb 5.378.316,81 lejes összeg, mely a tanusitott összeget 
megillető ÁFA-értéket képezi.  
 
Ezekből, a finanszirozó által 15.912.433,57 lej volt visszatéritett, mely  az 
elszámolható kiadások és az elszámolható kiadásokat megillető ÁFA-érték 50%-át 
képezi.  
 
Figyelembe véve, hogy a 2015.12.31-i dátumig a projekt nem volt bevégezve, a 
Regionális Operativ Progtam Igazgató hatóságának 2015.12.10/144 sz. utasitása 
alapján sor került a 2010.05.13/715 sz. finanszirozási Szerződés meghosszabbitását 
megillető kiegészitő dokumentum aláirására és ebben az értelemben jóváhagyásra 



 

 

került a Maros Megyei Tanács 2015/163 sz. „Motoros sport autó Park” projekt 
bevégzését megillető intézkedésekre vonatkozó határozata.  
 
Ugyanakkór, az 5.000.000 EURO értéket meghaladó projekteket illetően, kibocsátásra 
került a Regionális Operativ Progtam Igazgató hatóságának 2016.06.17/146 sz. 
utasitása, mely azon finanszirozott szerződések meghosszabbitását megillető 
kiegészitő dokumentumokról szól, amelyek nem lesznek bevégezve a 2015/144 sz. AM 
POR utasitások során pályázott és jóváhagyott időszak alatt, azok megvalósithatósága 
és működőkése érdekében.  
 
Ebben az értelemben, 2016.06.30-án volt aláirva a 715 sz. finanszirozási szerződés 8 
sz. kiegészitő dokumentuma, melynek célja a befektetési cél és a projekt mutatóinak 
teljes mértékű megvalósitésa és annak 2018.12.31-i dátumig való működésének 
biztositása.  
 
A 8 sz. kiegészitő dokumentumnak megfelelően, szükséges van egy olyan megyei 
Tanács Határozat elfogadására, mely által jóváhagyásra kerül a szerződés 
2018.12.31-i dátumig tartó meghosszabbitása, és amely által hivatkozni lehet a 
perojekt működőképtelenségére és azon tényre, miszerint a projekt  
finanszirozásához szükséges érték az elkövetkezendő évek során a megye saját 
költségvetésébe lesz felbontva, ellenkező esetben kötelesek leszünk visszafizetni a 
kapott vissza nem téritendő összeg teljes értékét.  
 
A projekt bevégezéséhez szükséges hozzávetőleges összeg értéke 25.539.651 lej, 
mely a következők szerint van felbontva.  
 
 

Folyó  
Sz.  

A Fejezetek és alfejezetek megnevezése 
Végösszeg 

ÁFÁ-val 

1 Műszaki támogatás 132.329 

2 
Tervezés és végrehajtás, beleértve külömbözők és előre 
nem látottakat 

25.198.025 

3 Jutalékok, dijak, jogi kvóták, finanszirozási költségek 117.470 

4 Reklám és tájékoztatási költségek 31.800 

5 Könyvvizsgálói dijak 60.026 

  ÖSSZESEN 25.539.651 

 
 
A bemutatottak értelmében, a mellékelt határozattervezet aláirását javasoljuk.  
 
 
 
 
 
 
ELNÖK                                                                                    ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  
Péter Ferenc                                                                                        Bățaga Valer 
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