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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. november 23.-i 

179. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, 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 módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Műszaki Igazgatóságnak, az utólag módosított és kiegészített, 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, 24690/15.11.2017. sz., Indokolását,  

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 utólag módosított és kiegészített, 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. Határozata módosul, amint következik: 

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 

2.995.119,88 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.” 

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

Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságainak a támogatásával. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
ADATBÁZIS KEZELŐ OSZTÁLY 

 

24690/15.11.2017. sz. 

IXD/5 akta 

 

INDOKOLÁS 

Az utólagosan módosított és kiegészített, 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 

vonatkozóan 

 

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 fellelhető a 

”Megyei út szélesítése DJ154J Beresztelke – Vajdaszentivány – Sárpatak, 0+000-0+631 és 4+726-

12+684 km, Maros megye” Maros Megyei beruházás is. 

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 20004/22.09.2017. átirattal, amelyet a Regionális 

Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumnál a 133591/25.09.2017. sz. alatt 

iktattak. 

A benyújtott dokumentációk ellenőrzésének következtébe, a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási 

és Európai Alapok Minisztérium képviselői, egyes megjegyzéseket közöltek, amelyek az általános 

költségelőirányzatba foglalt, a helyi költségvetésből fedezendő értékekre vonatkoznak. 

Tekintettel a fent említett megjegyzésekre, a nem megválasztható értékeket újra számolták és 

következésképpen jóváhagyták 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 156/26.10.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatot. 

Ezek szerint, a ”Megyei út szélesítése DJ154J Beresztelke – Vajdaszentivány – Sárpatak, 0+000-

0+631 és 4+726-12+684 km, Maros megye” beruházásnak, jóváhagyták az 1.439.796,09 lejes, 

megbecsült értékű, nem megválasztható kiadásokat, HÉA-val együtt. 
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A Maros Megyei Tanácsnak a 22991/27.10.2017. sz. átiratával elküldték a Regionális Fejlesztési, 

Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumának a kért dokumentumokat, valamint a Maros 

Megyei Tanácsnak a 156/26.10.20117. sz. Határozatát. 

A Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumának, a ”Megyei út 

szélesítése DJ154J Beresztelke – Vajdaszentivány – Sárpatak, 0+000-0+631 és 4+726-12+684 km, 

Maros megye” beruházáshoz tartozó dokumentáció ellenőrzésére felhatalmazott képviselője, 

telefonon értesített, hogy az alapberuházás nem illeszkedik be a kiadási szabványokba, az utólag 

módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási létesítmények kiadási 

szabványainak a jóváhagyására vonatkozó 363/2010. sz. Határozat szerint, valamint, hogy nem elég 

a 9615/11.05.2017. sz. átirattal küldött kiadási szabványba való beilleszkedési magyarázat. 

Megjegyezzük a tényt, hogy a műszaki-gazdasági dokumentációban a megyei út szélesítése 

összesen 8,525 km hosszan javasolt, az alapberuházásnak a HÉA nélküli értéke pedig 

17.929.653,79 lej 

A közúti szerkezetnek az értéke az úttest és az útpadka részén, a tervező által elkészített általános 

költségelőirányzatban, 11.329.274,63 lej. 

A közalapokból finanszírozott beruházási létesítmények ár szabványainak a jóváhagyására 

vonatkozó 363/2010. sz. Kormányhatározatban, az út szerkezetének a megvalósításához tartozó 

szabvány ár 1.175.634 lej/km. 

A megvalósíthatósági tanulmány szerint, az útszakaszok, amelyeken beavatkozás történik a 

következők: 

0+000-0+631 km = 0,631 km és 4+726-12+620 km = 7,894 km, összesen 8,525 km 

A közúti rendszerhez tartozó HÉA nélküli megválasztható érték, a 363/2010. sz. Határozat szerint, 

8,525 km hosszúságnak: 

 8,525 km x 1.175.634 lej/km = 10.022.279,85 lej 

A közúti rendszerhez tartozó megválasztható érték, HÉA-val együtt, a 363/2010. sz. Határozat 

szerint, 8,525 km hosszúságnak: 

 10.022.279,85 lej x 1,19 = 11.926.513,02 lej 

A nem megválasztható érték, HÉA nélkül, a megvalósíthatósági tanulmányban előírt közúti 

rendszer kivitelezési összege és a szabványos érték alkalmazásának az eredményének az értéke 

közötti különbség, a következőképpen számítva: 

 11.329.274,63 lej – 10.022.279,85 lej = 1.306.994,78 lej 

A nem megválasztható érték, HÉA-val együtt, a ”Megyei út szélesítése DJ154J Beresztelke – 

Vajdaszentivány – Sárpatak, 0+000-0+631 és 4+726-12+684 km, Maros megye” munkálatra, a 

fennebbi összegnek a HÉA-jának (19%) a hozzáadásával számolódik, azaz:  

 1.306.994,78 lej x 1,19 = 1.555.323,79 lej 

Megjegyezzük a tényt, hogy nem létezik érték szabvány az utak szélesítési munkálataira. 
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A közút szerkezetének a nem megválasztható értékéhez, amely 1.555.323,79 lej HÉA-val együtt, 

hozzáadódik a Maros Megyei Tanácsnak a 156/26.10.2017. sz. Határozatával jóváhagyott, nem 

megválasztható érték 1.439.796,09 lej HÉA-val együtt, a végösszeg pedig: 

 1.439.796,09 lej + 1.555.323,79 lej = 2.995.119,88 lej (HÉA-val) 

Figyelembe véve a fent említetteket, szükséges a nem megválasztható költségeinek a 

jóváhagyására, 2.995.119,88 lej összértékbe, HÉA-val együtt a ”Megyei út szélesítése DJ154J 

Beresztelke – Vajdaszentivány – Sárpatak, 0+000-0+631 és 4+726-12+684 km, Maros megye” 

beruházásnak és következésképpen, az utólag módosított és kiegészített, 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 4. cikkely 2. bekezdésének a 

módosítására, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Márton Katalin, mérnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrizte: Oarga Marieta, szolgálatvezető mérnök 

Készítette: Narcisa Ţogorean, mérnök 

2 pld. 
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