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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2017. október 26.-i 

156. számú HATÁROZAT 

Egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók 

jóváhagyására/időszerűsítésére, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, 

amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem 

finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyására vonatkozó 

28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Műszaki Igazgatóságnak az egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó 

műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/időszerűsítésére, valamint az egyes beruházási 

létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési 

országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a 

jóváhagyására vonatkozó 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására 

vonatkozó, 22513/23.10.2017. sz., Indokolását,  

Tekintettel a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumtól kapott 

átiratokat, amelyeket a Maros Megyei Tanácsnál a 21989/17.10.2017. sz., valamint a 

22069/18.10.2017. sz. alatt iktattak, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. 

sz. Törvény 44. cikkelyének a rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének f) betűje és a 97. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak az egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez 

tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/időszerűsítésére, valamint az egyes beruházási 

létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési 

országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a 

jóváhagyására vonatkozó 2017. március 16.-i 28. sz. Határozata módosul, amint következik: 

1. Az 1. cikkely (2) bekezdés módosul és a következő lesz a tartalma: 

”(2) Jóváhagyja a ”Könnyű közúti burkolat a DJ133 megyei úton Szederjes – Erked – Hargita 

megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye” beruházásnak a nem megválasztható megbecsült 

1.371.609. lejes, HÉA-val együtt, költségeinek a finanszírozását a Maros Megyei Tanácsnak a 

költségvetéséből, a Helyi fejlesztési országos program keretében való nem visszatérítendő 

finanszírozásnak megszerzésének az érdekébe.” 

2. A 3. cikkely, (1) és (2) bekezdései módosulnak és a következő lesz a tartalmuk: 

”(1) Jóváhagyja a ”Megyei út felújítása DJ151 Marosludas – Sármás – Beszterce – Naszód megye 

határa, 9+000-10+000, Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóit, a beruházás 
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2.064.444,20 lejes összértékével (19% HÉA-val), amelyből C+M 1.768.499,88 lej, az aktualizált 

általános költségelőirányzatnak megfelelően, amely a jelen határozatnak a szerves részét képező 3. 

sz. Mellékletébe van foglalva.” 

”(2) Jóváhagyja a ”Megyei út felújítása DJ151 Marosludas – Sármás – Beszterce – Naszód megye 

határa, 9+000-10+000, Maros megye” beruházásnak a nem megválasztható megbecsült 82.315,15 

lejes, HÉA-val együtt, költségeinek a finanszírozását a Maros Megyei Tanácsnak a 

költségvetéséből, a Helyi fejlesztési országos program keretében való nem visszatérítendő 

finanszírozásnak megszerzésének az érdekébe.” 

3. A 4. cikkely (2) bekezdés módosul és a következő lesz a tartalma: 

”(2) Jóváhagyja a ”Megyei út szélesítése DJ154J Beresztelke – Vajdaszentivány – Sárpatak, 0+000-

0+631 és 4+726-12+684 km, Maros megye” beruházásnak a nem megválasztható megbecsült 

1.439.796,09 lejes, HÉA-val együtt, költségeinek a finanszírozását a Maros Megyei Tanácsnak a 

költségvetéséből, a Helyi fejlesztési országos program keretében való nem visszatérítendő 

finanszírozásnak megszerzésének az érdekébe.” 

4. Az 5. cikkely (2) bekezdés módosul és a következő lesz a tartalma: 

”(2) Jóváhagyja a ”Könnyű közúti burkolat DJ151B Bonyhád – Kund - Szeben megye határa, 29-

072-30+922 km, Maros megye” beruházásnak a nem megválasztható megbecsült 258.290,41 lejes, 

HÉA-val együtt, költségeinek a finanszírozását a Maros Megyei Tanácsnak a költségvetéséből, a 

Helyi fejlesztési országos program keretében való nem visszatérítendő finanszírozásnak 

megszerzésének az érdekébe.” 

5. A 3. sz. Melléklet módosul és a jelen határozat szerves részét képező Melléklettel lesz 

helyettesítve. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik a Műszaki Igazgatóságnak, amely felel a végrehajtásáért a 

Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságoknak a támogatásával. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
ADATBÁZIS KEZELŐ OSZTÁLY 

 

22513/23.10.2017. sz. 

IXD/5 akta 

 

INDOKOLÁS 

Egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók 

jóváhagyására/időszerűsítésére, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, 

amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem 

finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyására vonatkozó 

28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról 

 

A Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumának a 89737/19.07.2017. 

sz. átiratával tudomásunkra adták, hogy a 3698/18.07.2017. sz. MDRAPFE Rendelettel jóváhagyták 

a Beruházási létesítmények és a 2017-2020-as periódusra, Maros megyében, a Helyi fejlesztési 

országos program finanszírozásának kiutalt összegek jegyzékét, jegyzék, amelyben fellelhetőek a 

következő Maros Megyei beruházások: 

1. ”Könnyű közúti burkolat DJ151B Bonyhád – Kund - Szeben megye határa, 29-072-30+922 km, 

Maros megye” az állam költségvetéséből kiutalt 5.292.728,37 lej értékkel; 

2. ”Könnyű közúti burkolat a DJ133 megyei úton Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 

3+167-15+000 km, Maros megye” az állam költségvetéséből kiutalt 26.522.209,00 lej értékkel; 

3. ”Megyei út szélesítése DJ154J Beresztelke – Vajdaszentivány – Sárpatak, 0+000-0+631 és 

4+726-12+684 km, Maros megye” az állam költségvetéséből kiutalt 24.699.280,21 lej értékkel; 

4. ”Megyei út felújítása DJ151 Marosludas – Sármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-

10+000, Maros megye” az állam költségvetéséből kiutalt 2.189.489,30 lej értékkel; 

A többéves finanszírozási szerződések megkötésének érdekébe, a Regionális Fejlesztési, 

Közigazgatási és Európai Alapok Minisztérium, a fent említett átiratban kérte a beruházáshoz 

tartozó dokumentumok elküldését úgy írott formában, mint elektronikus formában is. 

A Maros Megyei Tanács elküldte a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok 

Minisztériumnak a kért dokumentumokat a 20004; 20005; 20006/22.09.2017., valamint a 

20506/28.09.2017. sz. átiratokban. 

Az ellenőrzés következtébe, a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok 

Minisztérium képviselői, két átiratot küldtek, amelyeket a Maros Megyei Tanácsnál a 

21989/17.10.2017., valamint 22069/18.10.2017. sz. alatt iktattak, amelyekben tudomásunkra 

hozzák, hogy a Helyi fejlesztési országos program jóváhagyásáról szóló 28/2013. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet előírásainak a gyakorlatba ültetésének a metodológiai normák jóváhagyására 

vonatkozó, újraközölt, 1851/2013. sz. Rendelet 8. cikkely 3. bekezdés előírásainak értelmébe, ”A 

terület megszerzésének és rendezésének a költségeit a helyi költségvetésből finanszírozzák”. 



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

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/3 

A négy beruházásnak az Általános költségelőirányzatainak az ellenőrzése következtében 

megállapították, hogy megválaszthatóként voltak belefoglalva a ”Környezetvédelmi és eredeti 

állapotba hozási rendezések”, valamint a ”Közhasznú berendezések elköltöztetési/megvédési 

költségei” alfejezetekbe összegek, értékek, amelyeket a helyi költségvetésből kell, állni. 

Hasonlóan, a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztérium képviselőivel 

folytatott telefonbeszélgetések következtébe, kiderült, hogy nem megválaszthatóak a 

költségelőirányzatok ”A véleményezések/egyezmények/engedélyek megszerzésének érdekébe 

szükséges műszaki dokumentációk” fejezetébe foglalt összegek. 

A Maros Megyei Tanácsnál a 22069/18.10.2017. sz. alatt iktatott átiratban megjegyezték, hogy a 

”Megyei út felújítása DJ151 Marosludas – Sármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-

10+000, Maros megye” beruházás költségelőirányzat ellenőrzése következtében, megállapították a 

tényt, hogy a ”3.5 pont Tervezés” nem illeszkedik bele az alapberuházás értékének a 3 %-ba, a 

közalapokból finanszírozott beruházási létesítmények standard kiadásainak a jóváhagyására 

vonatkozó 363/2010. sz. Kormányhatározat szerint. 

Figyelembe véve a fent említetteket, a tervező újra számolta az általános költségelőirányzatot a 

”Megyei út felújítása DJ151 Marosludas – Sármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-

10+000, Maros megye” beruházásra. 

Ugyanakkor, újraszámolták a többi, a Helyi Fejlesztési Országos Programba foglalt, tervezetnek az 

általános költségelőirányzatainak a nem megválasztható értékeit, a következőképpen: 

- a ”Könnyű közúti burkolat a DJ133 megyei úton Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 

3+167-15+000 km, Maros megye” beruházásra, a megbecsült nem megválasztható 

költségek 1.371.609. lej értékben vannak, beleértve a HÉA-t; 

- a ”Megyei út szélesítése DJ154J Beresztelke – Vajdaszentivány – Sárpatak, 0+000-0+631 és 

4+726-12+684 km, Maros megye” beruházásra, a megbecsült nem megválasztható 

költségek 1.439.796,09 lej értékben vannak, beleértve a HÉA-t; 

- a ”Könnyű közúti burkolat DJ151B Bonyhád – Kund - Szeben megye határa, 29-072-

30+922 km, Maros megye” beruházásra, a megbecsült nem megválasztható költségek 

258.290,41 lej értékben vannak, beleértve a HÉA-t; 

- a ”Megyei út felújítása DJ151 Marosludas – Sármás – Beszterce – Naszód megye határa, 

9+000-10+000, Maros megye” beruházásra, a megbecsült nem megválasztható költségek 

82.315,15 lej értékben vannak, beleértve a HÉA-t. 

A jelen határozattervezettel javasoltatik a Maros Megyei Tanácsnak a költségvetéséből való 

finanszírozásának a jóváhagyása, a fent említett újraszámolt nem megválasztható költségeknek, 

valamint a ”Megyei út felújítása DJ151 Marosludas – Sármás – Beszterce – Naszód megye határa, 

9+000-10+000, Maros megye” beruházásnak műszaki-gazdasági mutatóinak az újra jóváhagyását, a 

beruházásnak 2.064.444,20 lejes összértékébe 19 % HÉA-val), amelyből C+M 1.768.499,88 lej, az 

általános költségelőirányzat szerint, amelyet a jelenokirat 3. sz. Mellékletébe van foglalva. 

A fennebbieknek értelmébe, szükség van a Egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez 

tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/időszerűsítésére, valamint az egyes beruházási 

létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési 



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

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              3/3 

országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a 

jóváhagyására vonatkozó 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására, a 

mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Márton Katalin, mérnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrizte: Oarga Marieta, mérnök szolgálatvezető 

Készítette: Narcisa Ţogorean, mérnök 
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