MAROS MEGYEI TANÁCS
2017. július 7.-i
101. számú HATÁROZAT
A „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” projekt európai alapokból való megvalósításához
szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóság 14461/06.07.2017. sz. a „DJ 106
Szászágota – Segesvár felújítása” projekt európai alapokból való megvalósításához szükséges egyes
intézkedések jóváhagyására vonatkozó indokolását,
Látva az előírásait a Kérvényező útmutatójának – Az alapok megpályázásának a specifikus feltételei a
POR 2016/6/6.1/2 – 2014-2020-as Regionális Operatív Program, 6-os prioritási tengely – A regionális
jelentőségű közúti infrastruktúra feljavítása, 6.1-es Beruházási prioritás – A regionális mobilitás
ösztönzése a másodlagos és harmadlagos csomópontok összekapcsolásával a TEN-T infrastruktúrával,
a multi modális csomópontokkal együtt,
Tekintettel az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási
létesítményekhez/pályázatokhoz tartozó műszaki-gazdasági dokumentumok összeállításának a
lépéseire és keret tartalmára vonatkozó 907/2016 Kormányhatározat 15. cikkely (1) bekezdés b)
betűjének, viszonyítva a (2) bekezdés előírásaira,
Az utólag módosított és kiegészített a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 35.
cikkely (1) bekezdésének és 44. cikkely (1) bekezdésének az előírásainak megfelelően,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó
2015/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés, e) betűjét összevetve a (6) bekezdés „a” betűjével,
97. cikkelyének (1) bekezdésének és a 102. cikkelyének (1) bekezdésének az előírásainak alapján,
határoz:
1. cikkely (1) Jóváhagyja a „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” beruházás műszaki-gazdasági
dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, melynek összértéke 118.795.004,35 lej (HÉA-val
együtt), amelyből C+M: 101.938.868,01 lej (HÉA-val együtt).
(2) A Maros Megyéhez tartozó beruházás értéke 52.127.247,91 lej (HÉA-val együtt), amelyből C+M:
37.727.560,71 lej (HÉA-val együtt).
(3) Az általános költségelőirányzat szerinti gazdasági mutatók részletezve vannak az 1. sz.
mellékletben.
(4) A műszaki mutatókat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
2. cikkely Vállalja a tényt, hogy a 2014-2020-as POR keretében finanszírozott pályázatban kivitelezett
munkálatok átvételének a pillanatában, az egész szakasz működőképes lesz, jó állapotban, teljes
egészében (a más forrásokból finanszírozott szakaszokkal együtt), biztosítva a TEN-T hálózathoz való
csatlakozását.
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3. cikkely (1) Jóváhagyja egy partnerségi egyezmény megkötését Maros Megye KTE, Szeben Megye
KTE, Szászágota KTE, Jakabfalva KTE, Hégen KTE, Apold KTE és Segesvár KTE között, a „DJ 106
Szászágota – Segesvár felújítása” projekt közös finanszírozásra és kivitelezésre való benyújtásának
céljából, a 3. sz. mellékletbeli Partnerségi egyezmény szerint.
(2) Felhatalmazza a Szeben Megye KTE-t mint partnerség irányítót, a Szeben Megyei Tanács fel van
hatalmazva, hogy aláírjon bármely dokumentumot, amely szükséges a Partnerségi egyezmény
tárgyának a megvalósításához, annak a nevében és részére.
(3) Felhatalmazza Péter Ferenc urat, a Maros Megye Tanács Elnökét, hogy aláírja a jelen határozat 3.
cikkely, (1) bekezdésében előírt Partnerségi egyezményt.
4. cikkely Az 1, 2 és 3 mellékletek szerves részei a jelen határozatnak.
5. cikkely A jelen határozat érvénybe lépésének a dátumán, megszűnik az alkalmazhatósága, az utólag
módosított és kiegészített, a „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” beruházás műszaki-gazdasági
dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 99/28.07.2016. sz.
MMTH-nak, valamint a „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” projekt európai alapokból való
megvalósításához szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról szóló 156/27.10.2016. sz. MMTH-nak.
6. cikkely A jelen határozatot közlik a 3. cikkely, (1) bekezdésében említett közigazgatási területi
egységeknek, valamint a Maros Megyei Tanács szakapparátusának Regionálisfejlesztési és Pályázat
Kivitelező Igazgatóságának, Gazdasági Igazgatóságának és Műszaki Igazgatóságának, amelyek
felelnek a végrehajtásáért.
ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
REGIONÁLISFEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZŐ
IGAZGATÓSÁG
KÖZMENEDZSEREK

14461/06.07.2017 sz.
IA/3 akta
INDOKOLÁS
A „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” projekt európai alapokból való megvalósításához
szükséges egyes intézkedések jóváhagyására vonatkozóan
A „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” projekt része Maros Megye Fejlesztési Tervének a
2014-2020-as periódusra, amelyet a 107/31.07.2014. sz. Határozattal hagytak jóvá és rajta van a
2014-2020-as Regionális Operatív Programok, 6-os prioritási tengely, 6.1-es beruházási prioritás
keretében finanszírozható közúti infrastruktúra regionális projektjeinek a listáján, amelyet a
Központi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a 10/23.06.2016. sz. Határozatával hagytak jóvá,
felülvizsgáltak a 27/25.11.2015. sz. Határozattal. A POR, a 6-os prioritási tengely keretében a
projektek benyújtási határideje 2017. július 13.
A „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” projekt partnerségben lesz meg valósítva Szeben
Megyével, a 15.305/07.08.2013. sz. Társulási szerződés szerint, amelyet a Maros Megyei
Tanácsnak a 116//25.07.2013. sz. Határozatának alapján kötöttek meg. A társulásnak az irányítója
Szeben Megye, amely a projekt tevékenységeinek az irányítói szerepét tölti be és az egyedüli
felelős a Regionális Operatív Program Menedzsment Hatóságával kapcsolatban. Az irányító
megnevezése a felújítandó útszakasz hosszának függvényébe történt (21,77 km Szeben megye
területén, 15,53 km pedig Maros megyében).
A Maros Megyei Tanács 99/28.07.2016. sz. Határozatával, amelyet módosítottak és kiegészítettek a
156/2016. október 27.-i MMTH-tal, jóváhagyták a „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása”
beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit.
Ugyanúgy, a 2016. október 27.-i 156. sz. Határozatával, a Maros Megyei Tanács jóváhagyta a
Partnerségi egyezményt a Szeben Megyei KTE (projektirányító), Maros Megyei KTE és a DJ 106
megyei út által átszelt közigazgatási-területi egységek között, amint következnek: Szászágota KTE,
Jakabfalva KTE, Hégen KTE, Apold KTE és Segesvár KTE.
Ezeknek a határozatoknak a jóváhagyása után, változások következtek be a jogszabályokban és a
Kérelmező Útmutatójában, amint következnek:
- a HÉA kvóta módosítása 20%-ról 19%-ra, 2017.01.01.-től;
- a Kérelmező Útmutatójának a mellékletét képező Partnerségi egyezmény standard formátumának
a módosítása (közzétéve 2017. február 23.-án);
- a POR keretében használt infoeuro árfolyam módosítása.
Ezeknek a módosításoknak a következtében, az érvényben levő jogszabályok és a finanszírozók
által megszabott megválaszthatósági kritériumok teljesítésének az érdekébe, szükséges a beruházás
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

1/4

általános költségelőirányzatának az új értékekkel való aktualizálása és a DJ106 SzászágotaSegesvár által érintett 7 közigazgatási területi egységek között megkötött partnerségi szerződésnek
az új partnerségi egyezmény modelljének az elfogadása.
A félreértések elkerülésének az érdekébe, amelyek az utólag módosított és kiegészített 99/2016. sz.
MMTH, valamint a 156/2016. sz. MMTH sorozatos módosításai által adódhatnak, úgy gondoljuk,
hogy helyénvaló egy határozattervezetnek a jóváhagyásra való alávetése, amelyben tisztán
szabályozzák a helyzetet, az említett határozatok érvényességét pedig szüntesse meg.
Pontosítások a beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjára és a műszaki-gazdasági
mutatóira vonatkozóan
Figyelembe véve, hogy 2017. január 01.-től a HÉA módosult 20%-ról 19%-ra és ugyanakkor a POR
keretében használt infoeuro árfolyam módosult, az általános költségelőirányzat megfelelően
csökkent és következésképpen szükségessé vált egyes új gazdasági mutatók jóváhagyása.
Ennek megfelelően, a „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” beruházás összértéke, a mellékelt
általános költségelőirányzat szerint, 118.795.004,35 lej (HÉA-val együtt), amelyből C+M:
101.938.868,01 lej (HÉA-val együtt), szemben a 119.781.417,22 lej (HÉA-val együtt) összértékkel,
amelyet a 156/2016. sz. MMTH-tal módosított és kiegészített 99/2016. sz. MMTH-tal hagytak jóvá.
Az általános költségelőirányzat szerinti gazdasági mutatók részletezve vannak az 1. sz.
mellékletben.
A műszaki mutatókat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A projekt folytonosságának a biztosítására, valamint a TEN-T hálózathoz való csatolásra vonatkozó
a Kérelmező specifikus útmutatója által kiszabott feltételek teljesítése érdekébe, szükség van arra,
hogy a POR 2014-2020 keretében finanszírozott projekt által kivitelezett munkálatok átvételének
pillanatában, az egész szakasz működőképes lesz, jó állapotban, a teljes egészében (beleértve a más
forrásokból finanszírozott szakaszokat).
A Partnerségi egyezményre vonatkozó pontosítások
A 6.1 Specifikus útmutató szerint, abban az esetben, hogyha egy megyei út vonala áthalad egy
municípiumon, városon vagy községen, amely biztosítja az útvonal folytonosságát, egy Partnerségi
egyezmény köttetik a megyei közigazgatási területi egység (KTE) és a Municípiumi/Városi/Községi
KTE között, ha a projekttel beavatkoznak az illető szakaszon vagy a megyei úttal érintkező
területeken (amelyek az illető helységek tulajdonában vannak) bicikli utak, járdák, utas megállók,
stb. létrehozásának/modernizálásának érdekébe. Gyakorlatilag, a partnerségi egyezménnyel, a
modernizált megyei út által átszelt KTE, beleegyezését adja a megyei út modernizálásának, a
munkálatainak az elvégzésének alkalmával foganatosított intézkedésekre vonatkozóan, a
municípium/város/község területén, és a finanszírozási szerződés teljes időtartamára, az AM POR
pedig megbizonyosodik a felől, hogy a munkálatok optimális feltételek között mennek végbe, a
rajtuk áthaladó megyei út modernizálása az illető községek lakóinak az érdeke és a POR specifikus
célkitűzése.
Figyelembe véve a fentieket, a partnerségi egyezményt a következő, a DJ 106 által átszelt, 7
közigazgatási területi egység (KTE) írja alá: Szeben Megye KTE – partnerség irányító, Maros
Megye KTE Szászágota KTE, Jakabfalva KTE, Hégen KTE, Apold KTE és Segesvár KTE.
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Az egyezmény tárgya a felek jogainak és kötelességeinek, az összkiadások társfinanszírozásához
való hozzájárulásának, minden fél részére való megállapítása, valamint a felelősségeknek, amelyek
a felekre hárulnak, a projekthez tartozó tevékenységek kivitelezésében és a finanszírozási
szerződések érvényességi ideje alatt. Ezek részletezve vannak a mellékelt Partnerségi
egyezményben (3. sz. Melléklet).
A Maros Megyei Tanács vállalja a Maros Megye területén elvégzendő munkálatok értékének a 2%os társfinanszírozási kiadásaihoz való hozzájárulásának a biztosítását, valamint a Maros Megye
közigazgatási területén végzendő modernizálási munkálatok felügyeletét, a projekt keretében.
A projekt összértéke 118.992.972,76 lej (HÉA-val), amelyből:


Szeben megyéhez tartozó beruházás összértéke: 66.778.856,31 lej, HÉA-val (56,12%)



Maros megyéhez tartozó beruházás összértéke: 52.214.116,45 lej, HÉA-val (43,88%)

Nem támogatott összérték: 0 lej
A tervezet társfinanszírozási értéke: 2.379.859,46 lej (HÉA-val), amelyből Maros Megyére tartozik:
1.044.282,33 lej, amely a 2%-át képezi az 52.214.116, 45 lejnek (HÉA-val).
A tervezet támogatott összértéke 118.992.972,76 lej, magába foglal 197.968,4 lej, auditálási és
népszerűsítési szolgáltatásokkal járó kiadásokat, amelyet hozzáadnak a 118.795.004,35 lejes
jóváhagyott általános költségelőirányzat értékéhez.
A Partnerségi egyezmény 3. cikkely, (1) bekezdésének értelmében, Maros Megyének a következő
szerepei és kötelességei lesznek:


A Finanszírozási kérelem összeállításához való hozzájárulása, a Maros megyére vonatkozó
információk kitöltésével;



A Finanszírozási akta összeállításához való hozzájárulása, a kérelmező útmutatója szerint
kért mellékletek rendelkezésre való bocsájtásával a Projektirányító részére;



A projekt menedzsmentjében való részvétel a projekt csapatába kinevezett személyek révén,
a Finanszírozási kérelemben megállapított feladatkörök alapján, amint következnek:

-

a közbeszerzési eljárások megszervezésében és kivitelezésében való részvétel: a
projektirányító támogatásával az odaítélési dokumentációk előkészítésében, a
projektirányító támogatásával az odaítélési dokumentációk esetleges eligazítási kérelmeinek,
a válaszainak az elkészítésében;

-

a projekt keretében megkötött szerződések felügyelete;

-

a projekt átláthatóságának a biztosítása;

-

a modernizálási munkálatok elvégzési módjának a követése;

-

a szolgáltatási szerződések keretében megvalósított átadhatóságok átvételi bizottságaiban
való részvétel, valamint az elvégzett munkálatok átvételénél;

-

a pénzügyi kimutatások, könyvelési kimutatások előkészítése, a projekt kivitelezéséhez
szükséges alapok biztosítása;



Az út karbantartására szükséges források biztosítása a projekt befejezése után;

Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

3/4



A Maros Megye által irányított, a projekthez tartozó dokumentumok megőrzése és
archiválása.

A fent bemutatottak szempontjából, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt
határozattervezetet.

ELNÖK

Igazgató

Péter Ferenc

Valer Băţaga

Készítette: Magyarossy Andrea
Ellenőrizte: Suciu Călin szolgálatvezető
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