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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. április 12.-i 

48. számú HATÁROZAT 

„A Kultúrpalota Felújítása” pályázat és a pályázattal járó költségek jóváhagyásáról 

 

Maros Megyei Tanács, 

Látva a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóság – Regionális Fejlesztési Szolgálat 

a 7410/10.04.2017. sz. Indokolását, „A Kultúrpalota Felújítása” pályázat és a pályázattal járó 

költségek jóváhagyására vonatkozóan, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a Kérvényező útmutatója – a 2014-2020-as Regionális Operatív Program 

keretébe tartozó alapok lehívásához szükséges általános feltételek és a Kérvényező útmutatója –a 

2014-2020-as Regionális Operatív Program keretébe tartozó alapok lehívásának specifikus 

feltételei, az 5. prioritási tengely – „A városi környezet javítása és a kulturális örökség hosszú távú 

megóvása, védése és értékesítése”, az 5.1-es Beruházási prioritása „A természetes és kulturális 

örökség megóvása, védése, népszerűsítése és fejlesztése” , rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (5) bekezdésének „a” betűjének 10. pontjának és a 97. 

cikkelyének (1) bekezdésének előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja „A Kultúrpalota Felújítása” pályázatot, ennek a finanszírozásának az 

érdekébe, a 2014-2020-as Regionális Operatív Program keretébe tartozó alapok lehívásának 

specifikus feltételei, az 5. prioritási tengely – „A városi környezet javítása és a kulturális örökség 

hosszú távú megóvása, védése és értékesítése”, az 5.1-es Beruházási prioritása „A természetes és 

kulturális örökség megóvása, védése, népszerűsítése és fejlesztése” keretében, 1. sz. pályázat 

lehívás.  

2. cikkely Jóváhagyja „A Kultúrpalota Felújítása” pályázat összértékét, 6.515.142,94 lej értékben 

(HÉA-val együtt), az 1. sz. mellékletbe foglalt pályázati költségvetés szerint. 

3. cikkely Jóváhagyja a tervezethez való saját hozzájárulását 438.246,98 lejes összeggel, amely a 

tervezet összes nem támogatott költségeinek a kifizetését képezi, valamint az 5,92%-os 

hozzájárulást a tervezet támogatott értékéből, 382.389,71 lej értékben, amely „A Kultúrpalota 

Felújítása” pályázat társfinanszírozását képezi. 

4. cikkely A kapcsolódó költségeket képező összegeket, amelyek adódhatnak „A Kultúrpalota 

Felújítása” pályázat kivitelezésének az ideje alatt, a pályázat optimális körülmények között való 

kivitelezésének érdekébe, Maros Megye költségvetéséből fogják biztosítani. 

5. cikkely Biztosítani fogják az összes anyagi forrásokat, amelyek szükségesek a pályázat 

kivitelezéséhez a strukturális eszközökből való utólagos megtérítések/elszámolások feltételei 

mellett. 

6. cikkely Felhatalmazza Péter Ferenc urat, hogy aláírja Maros Megye nevébe az összes szükséges 

okiratot, mellékletet és finanszírozási szerződést. 
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7. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Múzeummal, valamint a Gazdasági 

Igazgatósággal, a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatósággal, a Műszaki 

Igazgatósággal, a Maros Megyei tanács keretéből, akik felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

 

 

ELNÖK nevébe 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 
VIDÉKFEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 

 

  7410/10.04.2017. sz. 

IB/2 akta 

 

INDOKOLÁS 

„A Kultúrpalota Felújítása” pályázat és a pályázattal járó költségek jóváhagyásához 

 

2016 novemberében, a Maros Megyei Tanács, finanszírozásra felterjesztette a 2014-2020-as 

Regionális Operatív Program keretében, az 5. prioritási tengely – „A városi környezet javítása és a 

kulturális örökség hosszú távú megóvása, védése és értékesítése”, az 5.1-es Beruházási prioritása 

„A természetes és kulturális örökség megóvása, védése, népszerűsítése és fejlesztése”, „A 

Kultúrpalota Felújítása” pályázatot. 

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által küldött 7742/03.04.2017. sz. levelében a 

tudomásunkra hozták, hogy megkezdődött „A Kultúrpalota Felújítása” pályázatra vonatkozó 

szerződéselőtti szakasz. 

A Kérvényező útmutatója – a 2014-2020-as Regionális Operatív Programhoz tartozó alapok 

lehívásához szükséges általános feltételek és a POR 2014-2020-as, az 5.1-es beruházási prioritásnak 

a Kérvényezői specifikus útmutatója szerint, a szerződési folyamat folytatásához, a kérvényező egy 

sor dokumentumot kell a rendelkezésére bocsájtson a Központi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség/Regionális Operatív Program Menedzsment Hatóságának számára. Ezek között a 

dokumentumok között szerepel a pályázatnak, a projekt költségeinek jóváhagyására vonatkozó 

határozat, az értékelési és válogatási szakasz következtében megszületett költségvetés utolsó 

formájának értelmében. 

Ez a határozat kell, tartalmazza az összes költséget, amelyeket a kérvényező kell, biztosítson a 

pályázat kivitelezéséhez (a támogatott, a nem támogatott és kapcsolódó költségekhez való 

hozzájárulás, ha esedékesek), beleértve a pályázat optimális kivitelezéséhez szükséges anyagi 

források biztosítását a strukturális eszközökből való utólagos megtérítések/elszámolások feltételei 

mellett. 

„A Kultúrpalota Felújítása” pályázat összértéke 6.515.142,94 lej (HÉA-val együtt), amelyből 

támogatott költségek 6.459.285,67 lej összegben és nem támogatott költségek 55.857,27 lej 

összegben. 

A pályázat költségvetése tartalmazza pótlólagosan, az általános költségelőirányzat értékéhez 

viszonyítva, a 6. és a 7. fejezet összegeit, vagyis a pályázat informálási és hirdetési költségei, a 

finanszírozott létesítmény marketing és népszerűsítési költségei, a közvagyont képező létesítmény 

digitalizálásának a költségei és a pályázat könyvvizsgálatának a költségei. 

„A Kultúrpalota Felújítása” pályázat megvalósításának nem visszatérítendő anyagi támogatása 

94,08%-os nagyságrendű a támogatott költségekből, azaz 6.076.895,96 lej. 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 

A Maros Megyei Tanácsnak a hozzájárulása „A Kultúrpalota Felújítása” pályázat 

megvalósításához, a támogatott költségek 5,92%-a, azaz 382.389,71 lej, valamint a nem támogatott 

költségek értéke, azaz 55.857,27 lej. Úgyszintén, a Maros Megyei Tanács kell, hogy biztosítsa a 

pályázat kivitelezésének a folyamán adódó kapcsolódó összegeket, valamint a pályázat 

kivitelezéséhez szükséges összes anyagi forrásokat, a strukturális eszközökből való utólagos 

megtérítések/elszámolások feltételei mellett. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, javasoljuk jóváhagyásra „A Kultúrpalota Felújítása” 

pályázatot és a pályázattal járó költségeket, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által 

végzett értékelési és válogatási szakaszának következtében megszületett költségvetés utolsó 

formájának értelmében, amelyet a jelen dokumentumhoz csatoltak. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ 

Băţaga Valer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gorea Ágnes 

Ellenőrizte: Suciu Călin, szolgálatvezető 

2 pld. 

Mellékletek 3 lap 
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