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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

 

2018. szeptember 27.-i 

116. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó 

műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, 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 

jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a ”DJ151-

es megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 

km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 20028/20.09.2018. sz. Indokolását, a Műszaki 

Igazgatóságnak a 20042/20.09.2018. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

20043/20.09.2018. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Regionális Fejlesztési és 

Közigazgatási Miniszter 1851/2013. sz. Rendeletével jóváhagyott, a Helyi fejlesztési nemzeti 

programnak a jóváhagyására vonatkozó 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak, az 

alkalmazásának a metodológiai normáinak a 12. cikkely (4) és (5) bekezdés előírásaira 

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

sz. Törvény 44. cikkely előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés f) betű és a 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak 

alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a ”DJ151-es megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – 

Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye” beruházásnak az aktualizált műszaki-

gazdasági mutatóit, a beruházás teljes értéke (19 % HÉA-val együtt) 1.299.852,09 lej, amelyből 

C+M 1.084.163,85 lej, a határozattervezet mellékletébe foglalt általános költségelőirányzat szerint. 

2. cikkely Jóváhagyja a ”DJ151-es megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – 

Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye” beruházásnak, a HÉA-val együtt 

68.639,98 lej értékűre becsült nem támogatott kiadásainak, a Maros Megyei Tanácsnak a 

költségvetésből való finanszírozását. 
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 3. cikkely A jelen határozatot közlik a Műszaki Igazgatóságnak, amely a Maros Megyei Tanácsnak 

a szakigazgatóságainak a támogatásával felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
ADATBÁZIS KEZELŐ OSZTÁLY 

 

20028/20.09.2018. sz. 

IXD/5 akta 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó 

műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, 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 

jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a ”DJ151-

es megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 

km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan 

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Regionális Fejlesztési és 

Közigazgatási Miniszter 1851/2013. sz. Rendeletével jóváhagyott, a Helyi fejlesztési nemzeti 

programnak a jóváhagyására vonatkozó 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak, az 

alkalmazásának a metodológiai normáinak a 12. cikkely (1) bekezdés előírásainak értelmébe, 2017. 

december hónapjába aláírták a ”DJ151-es megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – 

Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye” beruházásnak a 27380/2981/14.12.2017. 

sz. finanszírozási szerződést, a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok 

Minisztériuma és a Maros Megyei Tanács között. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 156/26.10.2017. sz. Határozatával, jóváhagyták a ”DJ151-es megyei 

út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros 

megye” beruházásnak, az aktualizált műszaki gazdasági mutatóit a beruházásnak az összértéke (19 

% HÉA-val együtt) 2.064.444,20 lej, amelyből C+M 1.768.499,88 lej. Hasonlóan jóváhagyták a 

megbecsült nem támogatott kiadásokat 82.315,15 lej értékbe HÉA-val együtt. 

A Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumával aláírt szerződés 

szerint, a fent említett beruházásra az állami költségvetésből jóváhagyott finanszírozás 1.982.129,05 

lej. 

2018 február – július periódusba, lebonyolították versenytárgyalásokat a ”DJ151-es megyei út 

feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros 

megye” beruházásnak a tervezésére kivitelezéssel, műszaki felügyeletére az építésvezetőn keresztül, 

valamint műszaki terv ellenőrzési szolgáltatások biztosítására. 

A 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendeletnek az előírásainak az alkalmazásának a metodológiai 

normáinak a 12. cikkely (4) bekezdés előírásainak értelmébe, a beszerzési szerződésnek a 

megkötése után, aktualizálták az általános költségelőirányzatot a határozatterv Melléklete szerint, a 

beruházási létesítménynek a következő finanszírozási értékeket nyerve: 

- a beruházás teljes értéke (19 % HÉA-val együtt) 1.299.852,09 lej, amelyből C+M 

1.084.163,85 lej; 
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- a nem támogatott kiadásokat 68.639,98 lej értékűre becsülték HÉA-val együtt. 

A 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak az alkalmazásának a metodológiai 

normáinak a 12. cikkely (5) bekezdés előírásai szerint, a beruházási létesítménynek a finanszírozási 

értékét megyei tanács határozattal hagyják jóvá, amelyet megküldenek a Regionális Fejlesztési és 

Közigazgatási Minisztériumnak 30 naptári napon belül, a regionális fejlesztési és közigazgatási 

miniszteri rendeletnek és a finanszírozási szerződésnek a megfelelő módon való módosításának az 

érdekébe. 

A jelen határozattervezettel javasoljuk a fent említett nem támogatott kiadásoknak a Maros Megyei 

Tanácsnak a költségvetéséből való finanszírozásának a jóváhagyását, illetve a ”DJ151-es megyei út 

feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros 

megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az újra jóváhagyását, a beruházás teljes 

értéke (19 % HÉA-val együtt) 1.299.852,09 lej, amelyből C+M 1.084.163,85 lej, a 

határozattervezet mellékletébe foglalt általános költségelőirányzat szerint. 

A fentiek értelmébe, szükség van a Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági 

dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, 

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 jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozattal jóváhagyott, a ”DJ151-es megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – 

Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-

gazdasági mutatóinak az aktualizálására, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
ADATBÁZIS KEZELŐ OSZTÁLY 

 

20042/20.09.2018. sz. 

IXD/5 akta 

 

SZAKJELENTÉS 

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó 

műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, 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 

jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a ”DJ151-

es megyei út feljavítása, Marosludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-

10+000 km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására 

vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Regionális Fejlesztési és 

Közigazgatási Miniszter 1851/2013. sz. Rendeletével jóváhagyott, a Helyi fejlesztési nemzeti 

programnak a jóváhagyására vonatkozó 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak, az 

alkalmazásának a metodológiai normáinak a 12. cikkely (1) bekezdés előírásainak értelmébe, 2017. 

december hónapjába aláírták a ”DJ151-es megyei út feljavítása, Marosludas – Nagysármás – 

Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye” beruházásnak a 

27380/2981/14.12.2017. sz. finanszírozási szerződést, a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és 

Európai Alapok Minisztériuma és a Maros Megyei Tanács között. 

Az egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók 

jóváhagyására/aktualizálására, 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 jóváhagyásáról szóló 

28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására vonatkozó 156/26.10.2017. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozattal, jóváhagyták a ”DJ151-es megyei út feljavítása, Marosludas – 

Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye” beruházásnak 

az aktualizált műszaki gazdasági mutatóit, a beruházásnak 2.064.444,20 lejes összértékén (HÉA-val 

együtt), amelyből C+M 1.768.499,88 lej. Hasonlóan, jóváhagyták a Maros Megyei Tanácsnak a 

költségvetéséből való finanszírozását a nem támogatott kiadásoknak 82.315,15 lejes értékbe, HÉA-

val együtt. 

A Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumával aláírt szerződés 

szerint, az állami költségvetésből jóváhagyott finanszírozás a fenn említett beruházásra 

1.982.129,05 lej. 

2018.02.26.-án el indították a beszerzési eljárást a tervezési szolgáltatásra, a ”DJ151-es megyei út 

feljavítása, Marosludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, 
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Maros megye” beruházási létesítménynek, a műszaki tervezés fázisa (PT+DE+CS) és kivitelezése, 

amelynek a megbecsült értéke 1.529.356,60 lej HÉA nélkül. 

2018.05.16.-án aláírták a 30/10366. sz. Szolgáltatás biztosítási és kivitelezési szerződést a SC 

CITADIN PREST SA és a SC ONE CAD STUDIO SRL Társulással, 949.062,06 lej értékbe HÉA 

nélkül és 1.129.383,85 lej (19%) HÉA-val. 

2018.05.24.-én elindították a beszerzési eljárást a ”DJ151-es megyei út feljavítása, Marosludas – 

Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye, munkálatoknak 

a műszaki felügyelete építés vezetőkkel” szerződésnek az odaítélésére, amelynek a megbecsült 

értéke 10.858,26 lej HÉA nélkül. 

2018.07.11.-én aláírták a 42/14777. sz. szolgáltatási szerződést a ”DJ151-es megyei út feljavítása, 

Marosludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye, 

munkálatoknak a műszaki felügyelete építés vezetőkkel” szolgáltatásoknak a teljesítésére a S.C. 

EUROPROIECT CVI S.R.L.-vel, amelynek az értéke 8.500,00 lej HÉA nélkül. 

2018.05.24.-én elindították a beszerzési eljárást, a műszaki terv ellenőrzési szolgáltatásnak a 

teljesítésének, amelynek a megbecsült értéke 3.619,00 lej HÉA nélkül. 

2018.07.16.-án aláírták a 43/15181. sz. szolgáltatási szerződést, a ”DJ151-es megyei út feljavítása, 

Marosludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye” 

műszaki tervnek az ellenőrzése szolgáltatásnak a kivitelezésére, a S.C. NEDI CONSTRUCȚII 

S.R.L.-vel, amelynek az értéke 3.600,00 lej HÉA nélkül. 

A közalapokból finanszírozott beruházási létesítmények/tervekhez tartozó műszaki-gazdasági 

dokumentációk kidolgozási lépéseire és keret tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. 

Kormányhatározat előírásai szerint, 6. melléklet, 5. szakasz – Más kiadások, 5.2.4. pont, az 

Építészek szociális pénztárának – CSC járó kvótát, az Építészek Szociális Pénztárára vonatkozó 

215/1997. sz. Törvény 16. cikkely (1) bekezdés c) betű előírásainak az alkalmazásával számolják 

ki. 

Az Építészek szociális pénztárának – CSC járó kvótát, 0,5%-os értékbe számolják ki, az általános 

költségelőirányzat kiadásainak a teljes értékéből az (1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 

fejezetből/alfejezetből, azaz: 

896.029,63 + 15.032,43 = 911.062,06 x 0,5% = 4.555,31  lej. 

A 0,1%-os kvóta, az állam felügyeletére a területrendezésbe, a munkálatnak az engedélyezett 

értékéből 896.029,63 + 15.032,43 = 911.062,06 x 0,1% = 911,06 lej. 

A munkálatok minőségének az ellenőrzési felügyelethez tartozó 0,5%-os kvóta (896.029,63 + 

15.032,43) x 0,5% = 4.555,31 lej. 

A közalapokból finanszírozott beruházási létesítmények/tervekhez tartozó műszaki-gazdasági 

dokumentációk kidolgozási lépéseire és keret tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. 

Kormányhatározat előírásai szerint, 6. melléklet, 5. szakasz – Más kiadások, 5.3. pont a) betű 

Különböző és előre nem látható kiadások 10%-osak egy új beruházási létesítmény/tárgynak a 

kivitelezésének esetén és az (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4) fejezet/alfejezetből számolják. 

A közalapokból finanszírozott beruházási létesítmények/tervekhez tartozó műszaki-gazdasági 

dokumentációk kidolgozási lépéseire és keret tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. 
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Kormányhatározat 10. cikkely (4) bekezdés b) és c) betű előírásai szerint, a költségelőirányzatnak 

az aktualizáláséról a beruházó kell gondoskodjon, ahányszor szükség van rá, de kötelező módon az 

építkezési engedélynek a kérésének a napján és a közbeszerzési eljárásoknak a befejezése után, a 

beruházási létesítménynek a finanszírozási értékét eredményezve. 

Figyelembe véve a fennebbieket, az általános költségelőirányzatnak a következő pozíciói 

módosultak: 

 

Sor szám A KIADÁSI FEJEZETEK ÉS 

ALFEJEZETEK MEGNEVEZÉSE  

Érték lej (HÉA nélkül) 

I. Fejezet Kiadások a területnek a megszerzésére 

és előkészítésére  

0 

II. Fejezet Kiadások a létesítménynek szükséges 

közművesítésnek a biztosítására 

0 

III. Fejezet Kiadások a tervezésre és támogatásra, 

amelyből: 

 

3.2. Szükséges műszaki dokumentációk a 

véleményezések/beleegyezések/engedélyek 

megszerzésének érdekébe 

2.880,00 

3.5. Tervezés 27.920,00 

3.5.5. A műszaki tervnek és a kivitelezési 

részleteknek a műszaki minőségi 

ellenőrzése 

3.600,00 

3.5.6. Műszaki terv + Kivitelezési részletek 24.320,00 

3.8. Műszaki támogatás  19.300,00 

3.8.1. Műszaki támogatás a tervező részéről  10.800,00 

3.8.2. Építésfelvigyázó 8.500,00 

IV. Fejezet Kiadások az alap beruházással, 

amelyből: 

 

4.1. Építkezések és berendezések 896.029,63 

V. Fejezet Egyéb kiadások, amelyből:  

5.1. Munkatelep szervezés   15.032,43 

5.1.1. Munkatelep szervezéssel kapcsolatos 

építkezési és felszerelési munkálatok 

15.032,43 

5.2 Jutalékok, kvóták, díjak 10.021,68 

5.2.2. Az ISC-nek járó kvóta az építkezési 

munkálatok minőségi ellenőrzésére 

4.555,31 

5.2.3. Az ISC-nek járó kvóta az államnak a 

terület és városrendezési és az építkezési 

munkálatok ellenőrzésére  

911,06 

5.2.4. Az Építészek Szociális Kasszájának – 

CSC járó kvóta 

4.555,31  

5.3. Különböző és nem várt kiadások 95.649,96 

 

Tekintettel a fennebb bemutatottakra, a jelen jelentéshez mellékelt 19289/10.09.2018. sz. 

Referátummal, jóváhagyták az 1. Mellékletbe foglalt, a ”DJ151-es megyei út feljavítása, 

Marosludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye” 
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beruházásnak a kivitelezéséhez szükséges kiadásokra vonatkozó általános költségelőirányzat 

aktualizálását. 

A 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak az alkalmazásának a metodológiai 

normáinak 12. cikkely (4) bekezdés előírásai szerint, a beruházási szerződéseknek a megkötése után 

aktualizálták az általános költségelőirányzatot, eredményezve a beruházási létesítménynek a 

finanszírozási értéke, a következőképpen: 

- a beruházás összértéke (19%-os HÉA-val) 1.299.852,09 lej, amelyből C+M 1.084.163,865 lej; 

- a nem támogatott megbecsült költségek értéke 68.639,98 lei HÉA-val együtt. 

A 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak az alkalmazásának a metodológiai 

normáinak a 12. cikkely (5) bekezdés előírásai szerint, a beruházási létesítménynek a finanszírozási 

értékét megyei tanács határozattal hagyják jóvá, amelyet megküldenek a Regionális Fejlesztési és 

Közigazgatási Minisztériumnak 30 naptári napon belül, a regionális fejlesztési és közigazgatási 

miniszteri rendeletnek és a finanszírozási szerződésnek a megfelelő módon való módosításának az 

érdekébe. 

Figyelembe véve, a fennebb említett jogi előírásokat, az utólag módosított és kiegészített, egyes 

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

jóváhagyására/aktualizálására, 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 jóváhagyásáról szóló 

28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a ”DJ151-es megyei út 

feljavítása, Marosludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, 

Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására, pontosabban a 

határozattervezetnek a Mellékletébe foglalt aktualizált általános költségelőirányzat szerint nem 

támogatott kiadásoknak a jóváhagyására. 

Következésképpen, tekintettel a fennebb kijelentett aspektusokra, úgy becsüljük, hogy teljesítve 

vannak a törvényes feltételek, a határozattervezetnek a jóváhagyásra való felterjesztéséhez. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Márton Katalin mérnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készített: Țogorean Narcisa mérnök 

2 pld. 



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

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

20043/20.09.2018 sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó 

műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, 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 

jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a ”DJ151-

es megyei út feljavítása, Marosludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-

10+000 km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására 

vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Alelnöke által, a 20026/20.09.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Műszaki Igazgatóság – Adatbázis kezelő Osztályának a 

20042/20.09.2018. sz. szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket határozzuk meg: 

A Maros Megyei Tanácsnak a 28/16.02.2018. sz. Határozatával jóváhagyták/aktualizálták az egyes 

műszaki-gazdasági dokumentációkat és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatókat, valamint 

az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, a helyi költségvetésből való 

finanszírozását, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében 

nem finanszíroznak. Ennek a közigazgatási dokumentumnak a 3. cikkelye jóváhagyta a ”DJ151-es 

megyei út feljavítása, Marosludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-

10+000 km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóit, a határozatot módosították 

utólag a MMT 156/26.10.2017. sz. Határozatával. 

A határozattervezethez mellékelt iratokból kitűnik, hogy az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Miniszter 1851/2013. sz. 

Rendeletével jóváhagyott, a Helyi fejlesztési nemzeti programnak a jóváhagyására vonatkozó 

28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak, az alkalmazásának a metodológiai 

normáinak  12. cikkely (4) bekezdés előírásai szerint, szükség van a beruházásnak az általános 

költségelőirányzatának az aktualizálására. Ugyanazon Metodológiai normáknak a 12. cikkely (5) 

bekezdés előírásai szerint, a beruházási létesítménynek a finanszírozási értékét megyei tanács 

határozattal hagyják jóvá, amelyet megküldenek a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási 

Minisztériumnak 30 naptári napon belül a regionális fejlesztési és közigazgatási miniszteri 
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rendeletnek és a finanszírozási szerződésnek a megfelelő módon való módosításának az érdekébe, 

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel. 

Hasonlóan, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó, 273/2006. sz. 

Törvény 44. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, az új beruházási létesítményeknek a műszaki-

gazdasági dokumentációit, amelyeknek a finanszírozását a megye költségvetéséből biztosítják, a 

megyei tanács hagyja jóvá. 

Megjegyezzük, hogy az aktualizált általános költségelőirányzatot, az utólag módosított és 

kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási létesítmények/projektekhez tartozó műszaki-

gazdasági dokumentációk kidolgozási lépéseire és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. 

Kormányhatározat 10. cikkely előírásainak a betartásával állították össze. 

Megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a jogszabályoknak, 

a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 80-82. 

cikkelyeinek, összevetve a 30. cikkely előírásainak a betartásával készítették el. 

A fennebb bemutatottak szempontjából, alkalmazva az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” 

betű előírásait, úgy értékeljük, hogy az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági 

dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, 

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 jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozattal jóváhagyott, a ”DJ151-es megyei út feljavítása, Marosludas – Nagysármás – 

Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye” beruházás műszaki-gazdasági 

mutatóinak az aktualizálására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lokodi Emőke / 2 pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas Szolgálat vezető 
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