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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2019. szeptember 26.-i 

119. számú HATÁROZAT 

A "Beavatkozási központ Marosvásárhely municípiumban, Köteles Sámuel utca 33 sz." – 

megvalósíthatósági tanulmány fázis, beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-

gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 2017. július 27.-i 119. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozattal jóváhagyott, "Beavatkozási központ Marosvásárhely municípiumban, Köteles 

Sámuel utca 33 sz." beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 23850/18.09.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Műszaki Igazgatóság – Beruházási és Közbeszerzési Szolgálat – Beruházási 

Osztály 23851/18.09.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 23935/19.09.2019. sz. Jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel, a Szállításügyi, Építkezési és Turizmus Miniszter 900/2003. sz. Rendeletével 

jóváhagyott, az építkezésekhez tartozó felszerelési munkálatoknak a minőségének az ellenőrzésére 

és átvételére vonatkozó C56/2002. sz. Normatív előírásaira, 

Betartva, az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházásoknak a 

létesítményeihez/projektjeihez tartozó műszaki-gazdasági dokumentációknak az összeállítási 

lépéseire és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat 10. cikkely (4) bekezdés 

előírásait, 

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

sz. Törvény 44. cikkely előírásait, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés b) betű, megerősítve a (3) bekezdés f) betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásai alapján,  

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a "Beavatkozási központ Marosvásárhely municípiumban, Köteles Sámuel 

utca 33 sz." beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálását, a beruházásnak a 3.544.288 

lejes összértékébe (19 % HÉA-val együtt), amelyből C+M: 2.426.177 lej, a jelen határozat szerves 

részét képező Mellékletbe foglalt aktualizált költségelőirányzat szerint. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanácsnak a Műszaki Igazgatóságának, amely 

felel a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT 

BERUHÁZÁSI OSZTÁLY 

 

23850/18.09.2019. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A "Beavatkozási központ Marosvásárhely municípiumban, Köteles Sámuel utca 33 sz." – 

megvalósíthatósági tanulmány fázis, beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-

gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 2017. július 27.-i 119. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozattal jóváhagyott, "Beavatkozási központ Marosvásárhely municípiumban, Köteles 

Sámuel utca 33 sz." beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan 

 

A Marosvásárhely Köteles Sámuel utca 33 sz. alatti ingatlan Maros Megyének a tulajdonában van, 

telekelve van a 131153 Marosvásárhely telekkönyvbe, a hozzátartozó földterület 2.901 nm. Jelenleg 

ezen a helyen végzi a tevékenységét a Maros Megyei „Horea” Sürgősségi Felügyelőség, a Maros 

Megyei Speciális Problémák Területi Szerve, illetve a Maros Megyei Integrált Sürgősségi Irányító 

Központ. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 119/27.07.2017. sz. Határozatával, jóváhagyták a "Beavatkozási 

központ Marosvásárhely municípiumban, Köteles Sámuel utca 33 sz." beruházásnak a műszaki-

gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit. 

A költségelőirányzat jóváhagyott végső formájában a 4.3 pont – Berendezések, technológiai és 

funkcionális felszerelések, amelyeknek összeszerelésre van szükségük, nem voltak bele foglalva a 

klíma berendezések felszerelése, a 4.1.4.6 pontnál – Klíma berendezések, pedig, csak a csőrendszert 

és annak a felszerelése volt bele foglalva. 

A Szállításügyi, Építkezési és Turizmus Miniszter 900/2003. sz. Rendeletével jóváhagyott, az 

építkezésekhez tartozó felszerelési munkálatoknak a minőségének az ellenőrzésére és átvételére 

vonatkozó C56/2002. sz. Normatív szerint, V. fejezet – Szellőztető, klíma és meleg levegős fűtési 

berendezések, 3. pont – A felszerelési munkálatoknak a Minőségi Ellenőrzése, a munkálatoknak a 

befejezése után, elvégzik az egész berendezésnek a próba működtetését. A próbát pedig, csak a 

klíma berendezéseknek a készülékeinek a felszerelése után lehet elvégezni. 

Ezek szerint, a 2019.07.03.-i Tervezési munka gyűlés PT fázis jegyzőkönyve szerint, amelyet a 

Maros Megyei Tanácsnál a 16706/03.07.2019. sz. alatt iktattak, következtették a klíma 

berendezéseknek a készülékeinek a felszerelésének a szükségességét. 

Következésképpen, szükség van a jóváhagyott költségelőirányzatra való felvételére, a klíma 

berendezéseknek a készülékeinek az értékére és értelem szerűen a beruházásnak a műszaki-

gazdasági mutatóinak az aktualizálására. 

A fennebbiek értelmében, szükség van, "Beavatkozási központ Marosvásárhely municípiumban, 

Köteles Sámuel utca 33 sz." – megvalósíthatósági tanulmány fázis, beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 2017. július 

27.-i 119. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, "Beavatkozási központ 
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Marosvásárhely municípiumban, Köteles Sámuel utca 33 sz." beruházás műszaki-gazdasági 

mutatóinak az aktualizálására. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, alávetjük elemzésre és jóváhagyásra, a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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