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82.sz. HATÁROZAT 

“Gyalu-SzászFenes-Kolozsvár-Bács-Apahida-NemesZsuk-Bonchida Agglomerációs 

vasútvonal” beruházás, előzetes megvalósíthatósági és megvalósíthatósági 

tanulmányának, környezethatásának és megfelelő stratégiai értékelésének 

partnerségben való megvalósítására vonatkozó Társulási Megállapodás megkötésének 

jóváhagyásáról 

 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén; 

Megvizsgálva a polgármester által előterjesztett, a “Gyalu-SzászFenes-Kolozsvár-

Bács-Apahida-NemesZsuk-Bonchida Agglomerációs vasútvonal” beruházás, előzetes 

megvalósíthatósági és megvalósíthatósági tanulmányának, környezethatásának és megfelelő 

stratégiai értékelésének partnerségben való megvalósítására vonatkozó Társulási 

Megállapodás megkötésének jóváhagyásáról szóló határozat tervezetet; 

A Kovács György urbanisztikai szakértő által készített, a “Gyalu-SzászFenes-

Kolozsvár-Bács-Apahida-NemeZsuk-Bonchida Agglomerációs vasútvonal” beruházás, 

előzetes megvalósíthatósági és megvalósíthatósági tanulmányának, környezethatásának és 

megfelelő stratégiai értékelésének partnerségben való megvalósítására vonatkozó Társulási 

Megállapodás megkötésének jóváhagyására vonatkozó, 2018.12.11-i 7266.számú jelentést; 

A Kolozsvár municípium, 2014-2020 időszakra vonatkozó fejlesztési Stratégiájának 

jóváhagyásáról szóló 2015.09.22-i 315.számú Helyi Tanácsi Határozat rendelkezései alapján, 

a 2017.04.10-i 6.számú a Kolozsvár Agglomerációs Övezete Közösségek közötti Fejlesztési 

Egyesület Rendes Közgyűlésének döntése alapján; 

Figyelembe véve a szakbizottság láttamozását; 

A helyi közigazgatást szabályozó, újraközölt 2001.évi 215. számú Törvény 45. 

cikkelyének 1. bekezdése alapján: 

HATÁROZATOT HOZ: 
1. Cikkely Jóváhagyja a “Gyalu-Szászfenes-Kolozsvár-Bács-Apahida-NemesZsuk-

Bonchida Agglomerációs vasútvonal” beruházás, előzetes megvalósíthatósági és 

megvalósíthatósági tanulmányának, környezethatásának és megfelelő stratégiai értékelésének 

partnerségben való megvalósítására vonatkozó Társulási Megállapodás megkötését, a jelen 

határozathoz tartozó 1. Melléklet szerint. 

2. Cikkely Meghatalmazza, Mureşan Ioan Florin urat, Bács Község polgármesterét, 

hogy Bács Község nevében és érdekében, aláírja, az 1.cikkelyben szereplő Egyesületi 

szerződést  

3. Cikkely Jelen határozat előírásainak véghezvitelével, az Urbanisztikai Ügyosztályt, 

a Költségvetési, Pénzügyi Osztályt és a község polgármesterét bízza meg. 
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“Gyalu-SzászFenes-Kolozsvár-Bács-Apahida-NemesZsuk-Bonchida Agglomerációs 

vasútvonal” beruházás, előzetes megvalósíthatósági és megvalósíthatósági 

tanulmányának, környezethatásának és megfelelő stratégiai értékelésének 

partnerségben való megvalósítására vonatkozó  

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Bevezetés: 

Figyelembe véve a 2015.09.22-i 315.számú Helyi Tanácsi Határozat által jóváhagyott 

Kolozsvár municípium, 2014-2020 időszakra vonatkozó fejlesztési Stratégiájában található, a 

mobilitási és hozzáférési infrastruktúra fejlesztésének politikai célkitűzése, azaz a területen 

belüli mobilitás, a nagyvárosból és agglomerációs övezetéből a közigazgatási, társadalmi és 

gazdasági egységek elérhetőségére, valamint más megyék elérhetőségére, egy Kolozsvári 

agglomerációs vasútvonal és metró vonal és agglomerációs vasútvonal a szomszédos 

településekre, megvalósításával; 

Figyelembe véve a 2017.04.10-i 6.számú a Kolozsvár Agglomerációs Övezete 

Közösségek közötti Fejlesztési Egyesület Rendes Közgyűlésének döntése alapján 

jóváhagyott,(SIDU)Kolozsvár Agglomerációs övezetének, 2014-2020 időszakra vonatkozó 

Integrált Fejlesztési Stratégiáját, amely szerint a nagyvárosi térség lakosságának magas 

színvonalú mobilitási szolgáltatásainak és a Kolozsvár vidéki térségének hatékony 

közlekedésének biztosítása érdekében olyan intézkedéseket fognak tenni, amelyek magukban 

foglalják a személygépkocsi-szállítás alternatíváinak fejlesztését és a gyors, kiemelten nem 

szennyező közlekedés megkönnyítését. Az erre irányuló intézkedések célja a vasúti 

közlekedés megkönnyítése, az utasok helyi és nagyvárosi szintű tömegközlekedésének 

fejlesztése és jobb integrálása, valamint a megfigyelés és az optimalizálás valós idejű 

támogatása. 

Ugyanakkor figyelembe véve Kolozsvár municípium és a környező települések 

gazdasági fejlődésének ütemét, a lakosság városi migrációs jelenséget, de az intelligens 

megoldások felismerését, a lakosság mobilitásának biztosítása érdekében, a jelenlegi vasúti 

infrastruktúra fejlesztését igényli, beleértve Kolozsváron a metrójáratot is.Ez a 

tömegközlekedési kategória biztos, modern, gyors és funkciónális és elősegíti a környék 

közlekedésének tartós fejlődését.Ily módon csökkentve a gépkocsik és a városi 

tömegközlekedési eszközök számát és csökkentve a légszennyezettséget. 

 

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 Ioan Florin Mureşan úr, mint Polgármester, 

 



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 megkötéséről az alábbi feltételekkel: 

 

II. TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS CÉLJA 

2.1 Cikkely Jelen társulási megállapodás célja a “Gyalu-Szászfenes-Kolozsvár-Bács-

Apahida-NemesZsuk-Bonchida Agglomerációs vasútvonal” beruházás, előzetes 

megvalósíthatósági és megvalósíthatósági tanulmányának, környezethatásának és megfelelő 

stratégiai értékelésének partnerségben való megvalósítása. 

 

III.IDŐTARTAMA 

3.1 Cikkely A társulási megállapodás az érintett felek képviselőinek aláírásával lép 

hatályba,és az összes vállalt kötelezettség teljesítésének napjáig 

érvényes; 

 

IV. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI 

 

A. Kolozsvár Municípium U.A.T. kötelezettségei a jelen társulási megállapodás céljának 

megvalósítása érdekében: 

- gondoskodik a 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; 

- ellátja a közbeszerzési eljárásokat a “Gyalu-Szászfenes-Kolozsvár-Bács-Apahida-

NemesZsuk-Bonchida Agglomerációs vasútvonal” beruházás, előzetes megvalósíthatósági és 

megvalósíthatósági tanulmányához, környezethatásához és megfelelő stratégiai értékeléséhez 

kapcsolódó szerződéses szolgáltatások tekintetében, úgy saját nevében, mint a jelen társulási 

megállapodás többi aláíró felének nevében; 

- aláírja a közbeszerzési szerződéseket, úgy a saját nevében, mint Szászfenes, Gyalu, 

Apahida, Bács, NemesZsuk, Apahida, Bonchida Községek nevében; 

- gondoskodik a Feladat füzet kiadásához, ajánlatok értékeléséhez és szolgáltatásnyújtás 

befejezésének átvételéhez szükséges tanácsadási szolgáltatások költségeinek a 

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

- fogadja a jelen társulási megállapodás tárgyát képező műszaki dokumentációt, amelyen a 

befogadó bizottságtól kötelezően az aláíró felek egy-egy képviselője a jelen társulási 

megállapodásnak; 

- Kolozsvár Municípium U.A.T. képviselője egyetért a műszaki dokumentáció beérkezésével 

kapcsolatban, a projekt, Kolozsvár U.A.T. célokat érintő részével. 

 

B. Szászfenes Község kötelezettségei a jelen társulási megállapodás céljának 

megvalósítása érdekében: 

- gondoskodik a 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; 



- meghatalmazza Kolozsvár Municípium U.A.T.-t, hogy a nevében és érdekében vezesse le a 

közbeszerzési eljárásokat a “Gyalu-Szászfenes-Kolozsvár-Bács-Apahida-NemesZsuk-

Bonchida Agglomerációs vasútvonal” beruházás, előzetes megvalósíthatósági és 

megvalósíthatósági tanulmányához, környezethatásához és megfelelő stratégiai értékeléséhez 

kapcsolódó szerződéses szolgáltatások tekintetében; 

- képviseletével részt vesz a jelen társulási megállapodás tárgyát képező műszaki 

dokumentáció fogadásán; 

- Szászfenes U.A.T. képviselője egyetért a műszaki dokumentáció beérkezésével 

kapcsolatban, a projekt, Szászfenes U.A.T. célokat érintő részével 

 

C. Gyalu Község kötelezettségei a jelen társulási megállapodás céljának megvalósítása 

érdekében: 

- gondoskodik a 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; 

- meghatalmazza Kolozsvár Municípium U.A.T.-t, hogy a nevében és érdekében vezesse le a 

közbeszerzési eljárásokat a “Gyalu-Szászfenes-Kolozsvár-Bács-Apahida-NemesZsuk-

Bonchida Agglomerációs vasútvonal” beruházás, előzetes megvalósíthatósági és 

megvalósíthatósági tanulmányához, környezethatásához és megfelelő stratégiai értékeléséhez 

kapcsolódó szerződéses szolgáltatások tekintetében; 

- képviseletével részt vesz a jelen társulási megállapodás tárgyát képező műszaki 

dokumentáció fogadásán; 

- Gyalu U.A.T. képviselője egyetért a műszaki dokumentáció beérkezésével kapcsolatban, a 

projekt, Gyalu U.A.T. célokat érintő részével 

 

D. Apahida Község kötelezettségei a jelen társulási megállapodás céljának 

megvalósítása érdekében: 

- gondoskodik a 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; 

- meghatalmazza Kolozsvár Municípium U.A.T.-t, hogy a nevében és érdekében vezesse le a 

közbeszerzési eljárásokat a “Gyalu-Szászfenes-Kolozsvár-Bács-Apahida-NemesZsuk-

Bonchida Agglomerációs vasútvonal” beruházás, előzetes megvalósíthatósági és 

megvalósíthatósági tanulmányához, környezethatásához és megfelelő stratégiai értékeléséhez 

kapcsolódó szerződéses szolgáltatások tekintetében; 

- képviseletével részt vesz a jelen társulási megállapodás tárgyát képező műszaki 

dokumentáció fogadásán; 

- Apahida U.A.T. képviselője egyetért a műszaki dokumentáció beérkezésével kapcsolatban, 

a projekt, Apahida U.A.T. célokat érintő részével 

 

E. Bács Község kötelezettségei a jelen társulási megállapodás céljának megvalósítása 

érdekében: 

- gondoskodik a 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; 

- meghatalmazza Kolozsvár Municípium U.A.T.-t, hogy a nevében és érdekében vezesse le a 

közbeszerzési eljárásokat a “Gyalu-Szászfenes-Kolozsvár-Bács-Apahida-NemesZsuk-



Bonchida Agglomerációs vasútvonal” beruházás, előzetes megvalósíthatósági és 

megvalósíthatósági tanulmányához, környezethatásához és megfelelő stratégiai értékeléséhez 

kapcsolódó szerződéses szolgáltatások tekintetében; 

- képviseletével részt vesz a jelen társulási megállapodás tárgyát képező műszaki 

dokumentáció fogadásán; 

- Bács U.A.T. képviselője egyetért a műszaki dokumentáció beérkezésével kapcsolatban, a 

projekt, Bács U.A.T. célokat érintő részével 

 

F. NemesZsuk Község kötelezettségei a jelen társulási megállapodás céljának 

megvalósítása érdekében: 

- gondoskodik a 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; 

- meghatalmazza Kolozsvár Municípium U.A.T.-t, hogy a nevében és érdekében vezesse le a 

közbeszerzési eljárásokat a “Gyalu-Szászfenes-Kolozsvár-Bács-Apahida-NemesZsuk-

Bonchida Agglomerációs vasútvonal” beruházás, előzetes megvalósíthatósági és 

megvalósíthatósági tanulmányához, környezethatásához és megfelelő stratégiai értékeléséhez 

kapcsolódó szerződéses szolgáltatások tekintetében; 

- képviseletével részt vesz a jelen társulási megállapodás tárgyát képező műszaki 

dokumentáció fogadásán; 

- NemesZsuk U.A.T. képviselője egyetért a műszaki dokumentáció beérkezésével 

kapcsolatban, a projekt, NemesZsuk U.A.T. célokat érintő részével 

 

G. Bonchida Község kötelezettségei a jelen társulási megállapodás céljának 

megvalósítása érdekében: 

- gondoskodik a 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; 

- meghatalmazza Kolozsvár Municípium U.A.T.-t, hogy a nevében és érdekében vezesse le a 

közbeszerzési eljárásokat a “Gyalu-Szászfenes-Kolozsvár-Bács-Apahida-NemesZsuk-

Bonchida Agglomerációs vasútvonal” beruházás, előzetes megvalósíthatósági és 

megvalósíthatósági tanulmányához, környezethatásához és megfelelő stratégiai értékeléséhez 

kapcsolódó szerződéses szolgáltatások tekintetében; 

- képviseletével részt vesz a jelen társulási megállapodás tárgyát képező műszaki 

dokumentáció fogadásán; 

- Bonchida U.A.T. képviselője egyetért a műszaki dokumentáció beérkezésével kapcsolatban, 

a projekt, Bonchida U.A.T. célokat érintő részével 

 

V. EGYÉB KIKÖTÉSEK 

5.1. A jelen társulási megállapodás felei vállalják, hogy a “Gyalu-Szászfenes-Kolozsvár-

Bács-Apahida-NemesZsuk-Bonchida Agglomerációs vasútvonal” beruházás, előzetes 

megvalósíthatósági és megvalósíthatósági tanulmányának, környezethatásának és megfelelő 

stratégiai értékelés költségeit, a közigazgatási területükön elhelyezkedő vasúti és metró 

megállók létrehozását, saját vagy egyéb forrásból, beleértve az európai alapokat is 

finanszírozzák, az egyes felek hozzájárulásának értékét utólagosan, a jelen társulási 

megállapodás kiegészítő okiratában határozzák meg, amelyet az összes aláíró fél jóváhagyott; 

5.2. A “Gyalu-Szászfenes-Kolozsvár-Bács-Apahida-NemesZsuk-Bonchida Agglomerációs 

vasútvonal” beruházás, előzetes megvalósíthatósági és megvalósíthatósági tanulmányának, 



környezethatásának és megfelelő stratégiai értékelése megvalósításának járulékát, a jelen 

társulási megállapodásban résztvevő U.A.T. területeken áthaladó vasúti és/vagy földalatti 

metróvonal kilométerek számának arányában állapítják meg. 

 

VI. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG 

6.1. A jelen Társulási Megállapodást Románia törvényeivel összhangban szabályozza és 

értelmezi 

6.2. A jelen társulási megállapodás előírásaival kapcsolatos bármely vita vagy egyet nem 

értés rendezésére, Románia illetékes bíróságaihoz lehet fordulni. 

 

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

7.1. Jelen Társulási Megállapodás a kijelentett cél elérésére létrehozott, a felek által 

elfogadott keretmegállapodási dokumentumot tartalmaz, amely kiegészítő okirat alapján, a 

felek beleegyezésével módosítható és kiegészíthető. 

7.2. Ha a jelen Társulási Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné 

válik a törvény szerint, a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és 

alkalmazhatóságát nem érinti. 

 

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

minden aláíró fél számára. 
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