
 

 

ROMÁNIA 

KOLOZS MEGYE 

BÁCS KÖZSÉG  

HELYI TANÁCSA 

 

2020.03.12-i 

13.sz. HATÁROZAT 

kiegészítő okirat megkötéséről, a 2018.12.13-i 82. számú Helyi Tanácsi Határozat által 

jóváhagyott Társulási Megállapodáshoz  

 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendkívüli ülésén; 

Megvizsgálva Bács község polgármesteri feladatokkal megbízott alpolgármestere által 

előterjesztett, a 2018.12.13-i 82. számú Helyi Tanácsi Határozat által jóváhagyott Társulási 

Megállapodáshoz kiegészítő okirat megkötéséről szóló 2133/11.03.2020 számú 

határozattervezetet; 

Figyelembe véve a Balázs János úr polgármesteri feladatokkal megbízott 

alpolgármester 2132/11.03.2020. számú jóváhagyó jelentését megkötésének jóváhagyásáról 

szóló határozat tervezetet; 

Megvizsgálva az Urbanisztikai osztály  2137/11.03.2020 számú szakvéleményét, 

amelyben, a 2018.12.13-i 28. számú Helyi Tanácsi Határozat által jóváhagyott Társulási 

Megállapodáshoz kiegyészítő okirat megkötését javasolja 

Figyelembe véve a szakbizottság láttamozását; 

A 315/22.09.2015. számú Helyi Tanácsi Határozat, a 2016. évi 907. számú Kormány 

Határozat, a 2001. évi 350. számú Törvény, a 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány 

Rendelet 129. cikkelyének 9. bekezdésének c. része, a 2016. évi 98. számú Törvény 44. 

cikkelye, a 2006. évi 273. számú Törvény 35. cikkelyének 1. bekezdése szerint; 

A Közigazgatási törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány 

Rendelet 129. cikkelye, 133. cikkelyének 1. bekezdése, 139. cikkelye és 196. cikkelye 

rendelkezései szerint: 

 

HATÁROZATOT HOZ: 

 

I. Cikkely Jóváhagyja a 2018.12.13-i 82. számú Helyi Tanácsi Határozat által 

jóváhagyott Társulási Megállapodáshoz kiegészítő okirat megkötését, a jelen határozathoz 

tartozó Melléklet szerint. 

II. Cikkely Meghatalmazza, Balázs János urat, Bács Község polgármesteri 

feladatokkal felruházott alpolgármesterét, hogy Bács Község nevében és érdekében, aláírja, az 

II.cikkelyben szereplő, az Egyesületi szerződéshez kötött kiegészítő okiratot. 

III. Cikkely Jelen határozat előírásainak véghezvitelével Balázs János urat, Bács 

község polgármesteri feladatokkal felruházott alpolgármesterét bízza meg. 

 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 16 

Leadott szavazatok 16 

Igen szavazat 16 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 

 



ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  

FŐTITKÁR 

POP ALEXANDRU TUDOR   PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás]  



2020.03.12-i 13. számú Helyi Tanácsi Határozat Melléklete 

a 28/13.12.2018 számú Helyi Tanácsi Határozat melléklete TÁRSULÁSI 

MEGÁLLAPODÁS 1. SZ. KIEGÉSZíTŐ OKIRATA 

 

I.FELEK: 

U.A.T. Kolozsvár municípium, székhely Kolozsvár, Mócok útja 3.szám, Kolozs 

megye, CIF 4305857, a Kolozsvári Kincstárnál nyitott bankszámla szám 

RO22TREZ21621300205xxxxx, képviseli Emil Boc úr, mint Polgármester, 

 

Szászfenes község, székhely:Szászfenes község, Avram Iancu u., 170 sz., Kolozs 

megye, képviseli Petru Horia Şulea úr, mint Polgármester, 

 

Gyalu község székhely:Gyalu település, Principala u.,723.szám, Kolozs megye, 

képviseli Dumitru Sfârlea úr, mint Polgármester, 

 

Apahida község, székhely:Apahida község, Libertatii u., 122 szám, Kolozs 

megye,képviseli Grigore Fati úr, mint Polgármester, 

 

Bács község székhely:Bács község, Aleea Nufarului, 1 szám, Kolozs megye, 

képviseli Balázs János úr, mint polgármesteri feladatokkal felruházott alpolgármester, 

 

NemesZsuk község székhely:Felső Zsuk település, 112 szám, Kolozs megye, 

képviseli Valentin Dorel Pojar úr, mint Polgármester 

és 

Bochida község székhely:Bonchida község, Mihai Eminescu u., 446 szám, Kolozs 

megye, képviseli Emil Cărhaţ úr, mint Polgármester 

 

Megállapodtak a jelen társulási szerződés kiegészítő okiratának megkötéséről az alábbi 

feltételekkel: 

 

II. KIEGÉSZíTŐ OKIRAT TÁRGYA 

a II. fejezet 2.1 Cikkelye a következő szerint módosul: 

1. Cikkely “2.1 Cikkely Jelen társulási megállapodás célja a “Gyalu-Szászfenes-

Kolozsvár-Bács-Apahida-NemesZsuk-Bonchida Agglomerációs vasútvonal” – Kolozsvár 

agglomerációs övezet gyors tömegközlekedési rendszere I. szakasz: I. Metro- és vasút 

vonal, beleértve ezek és a jövőbeni beruházási célkitűzésekhez kapcsolódó tanulmányok 

kapcsolata” beruházás, Előzetes Megvalósíthatósági és Megvalósíthatósági 

Tanulmányának, környezethatásának és megfelelő stratégiai értékelésének partnerségben 

való, közös megvalósítása. 

2. Cikkely A társulási szerződés tartalmában a: a “Gyalu-Szászfenes-Kolozsvár-Bács-

Apahida-NemesZsuk-Bonchida Agglomerációs vasútvonal” beruházás, előzetes 

megvalósíthatósági és megvalósíthatósági tanulmányának, környezethatásának 

kifejezést a: “Gyalu-Szászfenes-Kolozsvár-Bács-Apahida-NemesZsuk-Bonchida 

Agglomerációs vasútvonal”- Kolozsvár agglomerációs övezet gyors tömegközlekedési 

rendszere I. szakasz előzetes megvalósíthatósági és megvalósíthatósági tanulmányának, 

környezethatásának megfelelő stratégiai értékelése: I. Metro- és vasút vonal, beleértve ezek 

és a jövőbeni beruházási célkitűzésekhez kapcsolódó tanulmányok kapcsolata” beruházás 

kifejezésre cseréli 



és a “műszaki dokumentumok” kifejezést a “a társulási egyezmény tárgyát képező 

dokumentumok” kifejezésre cseréli. 

3. Cikkely A IV. fejezet B.részének 1. bekezdése a következő szerint módosul:” Gondoskodik 

a “Gyalu-Szászfenes-Kolozsvár-Bács-Apahida-NemesZsuk-Bonchida Agglomerációs 

vasútvonal”- Kolozsvár agglomerációs övezet gyors tömegközlekedési rendszere I. 

szakasz: I. Metro- és vasút vonal, beleértve ezek és a jövőbeni beruházási célkitűzésekhez 

kapcsolódó tanulmányok kapcsolata” beruházás, Előzetes megvalósíthatósági és 

Megvalósíthatósági tanulmányának, környezethatásának és megfelelő stratégiai értékelés 

költségeinek, a közigazgatási területén elhelyezkedő vasúti és metró megállók 

finanszírozásáról, saját vagy egyéb forrásból, beleértve az európai alapokat is 

Az V. fejezet kiegészül az 5.3. cikkellyel: 

“A jelen társulási megállapodás a Gyalu, Szászfenes, Bács, Apahida, NemesZsuk és Bonchida 

települések számviteli nyilvántartásában a“Gyalu-Szászfenes-Kolozsvár-Bács-Apahida-

NemesZsuk-Bonchida Agglomerációs vasútvonal”- Kolozsvár agglomerációs övezet 

gyors tömegközlekedési rendszere I. szakasz: I. Metro- és vasút vonal, beleértve ezek és a 

jövőbeni beruházási célkitűzésekhez kapcsolódó tanulmányok kapcsolata” beruházás, Előzetes 

megvalósíthatósági és Megvalósíthatósági tanulmányának, környezethatásának és megfelelő 

stratégiai értékelésének  általános kidolgozási költségek kategóriába történő felvételének 

alátámasztó dokumentuma. 

És az 5.4 cikkellyel: 

“A jelen társulási megállapodás aláírói felhatalmazzák  Kolozsvár Önkormányzatát, hogy 

képviselje őket a hatóságokkal/közintézményekkel fenntartott kapcsolatokban, és hogy a 

megjelölt cél elérése érdekében, a nevükben és érdekükben tegyenek meg minden szükséges 

lépést. 

III. A társulási megállapodás többi része változatlan marad. 

Jelen Társulási Megállapodás román nyelven, 7 eredeti példányban készült, egy-egy példány 

minden aláíró fél számára. 

 

 

KOLOZSVÁR MUNICíPIUM 

POLGÁRMESTER, 

EMIL BOC 

 

SZÁSZFENES KÖZSÉG 

POLGÁRMESTER, 

PETRU HORIA ŞULEA 

 

GYALU KÖZSÉG, 

POLGÁRMESTER 

DUMITRU SFÂRLEA 

 



APAHIDA KÖZSÉG 

POLGÁRMESTER, 

GRIGORE FATI 

 

BÁCS KÖZSÉG 

polgármesteri feladatokkal felruházott alpolgármestere, 

BALÁZS JÁNOS 

 

NEMESZSUK KÖZSÉG 

POLGÁRMESTER, 

VALENTIN DOREL POJAR 

 

BONCHIDA KÖZSÉG 

POLGÁRMESTER, 

EMIL CÂRHAȚ 


