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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2020. június 25.-i 

108. 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, 2017. március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a 

”DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 

km és 4+726-12+684 km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az 

aktualizálására vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének a 15696/16.06.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Műszaki Igazgatóságnak a 15711/16.06.2020. sz. Szakjelentését, a Gazdasági Igazgatóságnak a 

15709/16.06.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 15719/16.06.2020. sz. Jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az 1851/2013. sz. Regionális 

Fejlesztési és Közigazgatási Miniszteri Rendelettel jóváhagyott, Helyi fejlesztési országos program 

jóváhagyására vonatkozó 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak az alkalmazási 

metodológiai normáinak a 12. cikkely (4) bekezdés előírásaira, 

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

(1) bekezdés „b” betű, megerősítve az (3) bekezdés ”f” betűvel és a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásai alapján, 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja a ”DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – 

Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-

gazdasági mutatóinak az aktualizálását, a beruházásnak a 17.893.611,04 lejes összértékével (19% 

HÉA-val együtt), amelyből C+M 15.866.686,90 lej,  a jelen határozatnak a szerves részét képező 

mellékletbe foglalt aktualizált általános költségelőirányzat szerint.  

2. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak a költségvetéséből való finanszírozását, a 

”DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 

km és 4+726-12+684 km, Maros megye” beruházásnak a nem támogatott kiadásainak, amelyeket 

1.982.846,82 lej értékre becsültek, HÉA-val együtt. 

3. 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 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ALELNÖKI KABINET 

 

  15696/16.06.2020. sz. 

IX/B/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

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, 2017. március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a 

"DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km 

és 4+726-12+684 km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az 

aktualizálására vonatkozó határozattervezethez  

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 2016.07.28.-i 111. sz. Határozatával jóváhagyták a "DJ154J megyei 

út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-

12+684 km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és a műszaki-

gazdasági mutatóit, a mutatókat pedig aktualizálták a Maros Megyei Tanácsnak a 2017. március 

16.-i 28. sz. Határozatával. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az 1851/2013. sz. Regionális Fejlesztési 

és Közigazgatási Miniszteri Rendelettel jóváhagyott, Helyi fejlesztési országos program 

jóváhagyására vonatkozó 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet  előírásainak az alkalmazási 

metodológiai normáinak a 12. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, 2017. december hónapjába 

aláírták a 4051/28412/11.12.2017 sz. finanszírozási szerződését, a ”DJ154J megyei út kiszélesítése, 

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

megye” beruházásnak, a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium és a Maros Megyei 

Tanács között, 22.533.151,71 lej értékbe, HÉA-val együtt. A fennebb említett szerződés, 

1/562/7653/21.02.2020. sz. kiegészítő okiratával, módosították a finanszírozási szerződés értékét 

15.902.428,33 lejes összegre. 

2018.11.02.-án aláírták, az 68/23562. sz. szerződést, a SC DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ SRL és 

SC Consult Construct SRL Társulással, a SC DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ SRL társulás 

irányító által, 12.795.660,63 lej HÉA nélküli értékbe, illetve 15.226.836,15 lej HÉA-val (19%) 

együtt. A szerződésnek az eredeti értékét, egymást követően módosították az 1. sz. és a 2. sz. 

kiegészítő okiratokkal, egyes jogszabály módosítások következtébe, amelyek az alap költségeknek a 

növekedésében tűntek ki, amelyek alapján a szerződésnek az értékét számolták, ezért az 

13.376.905,82 lej HÉA nélkül, illetve 15.918.517,93 lej HÉA-val együtt. 

A 3/34153/19.12.2019. sz. Kiegészítő okirattal, a munkálatok kivitelezésének az idejét 

felfüggesztették 2020.03.31.-ig, a 4/8729/31.03.2020. sz. Kiegészítő okirattal pedig, módosították a 
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Jó kivitelezési garanciának a létrehozási módját, fokozatos levonásokkal a Banki Garancia 

Levélben. 

A szerződtetett munkálatok keretében, a műszaki tervben elővannak írva közművesítési 

munkálatok, amelyek között az elektromos oszlopoknak az elköltöztetése, 

Eredetileg, a SC ELBO VOLTAJ SRL által készített szaktervbe, 29 villanyoszlopnak az 

elköltöztetését foglalták bele. 

A munkálatok kivitelezése alatt, a SDEE TRANSILVANIA SUD SA, a Vajdaszentivány-i 

Polgármesteri Hivatalnak és a kivitelezőnek, a képviselőinek, a helyszínre való kiszállásuk 

következtébe, megállapították, hogy még szükség van 12 villanyoszlopnak az 

átköltöztetésére/felállítására, Vajdaszentivány község közigazgatási területén. Ennek értelmében, a 

SC ELBO VOLTAJ SRL elkészítette a szaktervet, amelyből kitűnik, hogy az építési-szerelési 

munkálatok értéke 68.100,52 lej HÉA nélkül, a kiegészítő munkálatok tervezésének az értéke 1.200 

lej HÉA nélkül, a végösszeg 69.300,52 lej HÉA nélkül, illetve 82.467,62 lej HÉA-val együtt. Ehhez 

az értékhez adódik 749 lej, HÉA nélkül, illetve 891,31 lej HÉA-val, az ISC és CSC kvótákhoz 

tartozó összegek. Az összérték, amellyel nő a szerződés 70.049,52 lej, HÉA nélkül, illetve 

83.358,93 lej HÉA-val. 

Ezért, a SDEE TRANSILVANIA SUD SA aláírta a SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL-vel 

az 1/09.03.2020. sz. Kiegészítő okiratot, amelyben a szerződésnek az ára megnőtt a 220.063,48 

lejes összértékre, HÉA nélkül, illetve 261.875,54 lejre HÉA-val együtt. 

A közbeszerzési/ágazati beszerzési szerződés árának a kiigazítására vonatkozó 2/2018. sz. ANAP 

előírás 3. cikkely szerint, a szerződésnek az árának az aktualizálása, a közbeszerzésre vonatkozó 

98/2016. sz. Törvény 221. cikkely (1) bekezdés ”e” betű előírásain alapszik, az illető szerződésnek 

egy jelentéktelen módosításával: 

a) a módosítás olyan feltételeket vezet be, amelyek hogyha az eredeti odaítélési eljárásba 

benne lettek volna, nem vezettek volna más jelentkezőknek a kiválasztásához, mint akiket 

eredetileg választottak ki, vagy egy másik ajánlatnak az elfogadásához, mint az eredeti, vagy 

nem vontak volna be más résztvevőket is az odaítélési eljárásba; 

b) a módosítás nem változtatja meg a közbeszerzési/ágazati beszerzési szerződésnek a 

gazdasági egyensúlyát a szerződőnek a javára. 

A fennebbiek alapján, 2020.05.19.-én megkötötték a fennebb említett Szerződés 5/12647. sz. 

Kiegészítő okiratát. 

A Műszaki Igazgatóság 15345/12.06.2020. sz. Referátumával, jóváhagyták a ”DJ154J megyei út 

kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 

km, Maros megye” beruházásnak a kivitelezéséhez szükséges kiadásokra vonatkozó általános 

költségelőirányzat aktualizálását, amelyet a határozattervezet Mellékletébe foglaltak, a beruházási 

létesítménynek a finanszírozási értékét eredményezve, amint következik: 

- a beruházásnak az összértéke (19% HÉA-val együtt) 17.893.611,04 lej, amelyből C+M 

15.866.686,90 lej, a következőképpen: 

- támogatott kiadások: 15.910.764,22 lej HÉA-val együtt; 

- nem támogatott kiadások: 1.982.846,82 lej HÉA-val együtt. 
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Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az 1851/2013. sz. Regionális Fejlesztési 

és Közigazgatási Miniszteri Rendelettel jóváhagyott, a 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet  

előírásainak az alkalmazási metodológiai normáinak a 12. cikkely (4) bekezdés előírásai szerint, a 

beszerzési szerződéseknek, valamint a kiegészítő okiratainak a megkötése után, szükség van a 

”DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km 

és 4+726-12+684 km, Maros megye” beruházásnak az általános költségelőirányzatának az 

aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az 

állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a 

jóváhagyására, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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