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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. március 25.-i 

53. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, 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 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, 2020. június 25.-i 108. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

módosításáról  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének a 6928/15.03.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Műszaki igazgatóságnak a 7634/19.03.2021. sz. Szakjelentését, a Gazdasági igazgatóságnak a 

7621/19.03.2021. sz. Jelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 7648/19.03.2021. 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 10. cikkely (8) bekezdés előírásaira, 

Figyelembe véve, a Fejlesztési, Közmunkálati és Közigazgatási Minisztérium 6284/2021. sz. 

átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 4312/16.02.2021. sz. alatt iktatta, 

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

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

előírásai alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely 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, 2020 június 25.-i 108. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat, a következőképpen módosul: 

1. 2. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma: 
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”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 

1.991.182,90 lej értékre becsültek, HÉA-val együtt.” 

2. A 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 

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, 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 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, 2020. június 25.-i 108. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

módosításáról szóló határozattervezethez  

 

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 ”DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 

0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye” beruházásnak, a 4051/28412/11.12.2017 

sz. finanszírozási szerződését, 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, 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 a mutatóinak, a 171/20.12.2019. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozattal való aktualizálásának a következtébe. 

A műszaki tervben szerződtetett munkálatok keretében, meg voltak határozva közművesítési 

munkálatok, melyek között elektromos áram oszlopok áthelyezése. Eredetileg a szaktervbe 29 

elektromos áram oszlopnak az áthelyezését tervezték. A munkálatok kivitelezésének a folyamán, 

megállapították, hogy még szükség van 12 oszlopnak az átköltöztetésére/felszerelésére 

Vajdaszentivány község közigazgatási területén, ezért szükség van a szerződés értékének a 

növelésére. 

A Műszaki Igazgatóságnak a 15345/12.06.2020. sz. Beszámolójával, 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 költségelőirányzatnak az aktualizálását, megkapva a beruházási létesítmény finanszírozási 

értékét, amint következik: 
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- 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. 

A különböző és nem várt kiadások értéke 1.588.781,57 lej, HÉA-val együtt. 

A plusz munkálatok miatt, a különböző és nem várt kiadásokra vonatkozó érték megnőtt 8.335,89 

lejjel, HÉA-val együtt, a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium és a Maros Megyei 

Tanács között megkötött, 28412/4051/11.12.2017 sz. finanszírozási szerződés 1. sz. Kiegészítő 

okirattal jóváhagyott értékhez viszonyítva. 

A Fejlesztési, Közmunkálati és Közigazgatási Minisztérium, nem növeli meg a finanszírozási 

szerződés értékét, következésképpen a 8.335,89 lejes különbözetet sem. 

Figyelembe véve, a Fejlesztési, Közmunkálati és Közigazgatási Minisztérium által fogalmazott 

választ, valamint a Műszaki Igazgatóságnak a 15345/12.06.2020. sz. Beszámolója alapján 

jóváhagyott, a beruházás kivitelezéséhez szükséges kiadásokra vonatkozó általános 

költségelőirányzatot, újraszámolták a helyi költségvetésből elszámolandó, szükséges kiadásoknak 

az értékét, a következőképpen: 

- 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: 15.902.428,33 lej HÉA-val együtt; 

- nem támogatott kiadások: 1.991.182,71 lej HÉA-val együtt. 

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

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

normáinak az előírásai szerint, szükség van, a Helyi fejlesztési országos program keretében nem 

finanszírozott, egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, a helyi költségvetésből való 

finanszírozásának a jóváhagyására. Figyelembe véve, hogy a Fejlesztési, Közmunkálati és 

Közigazgatási Minisztérium nem finanszírozza a 8.335,89 lejes összeget, HÉA-val együtt, szükség 

van annak a nem támogatott kiadások keretébe való foglalását. 

Tekintettel, a fennebbiekre szükség van az 1.991.182,71 lejes értékű, HÉA-val együtt, nem 

támogatott költségeknek a helyi költségvetésből való finanszírozására. 

Benyújtjuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Georgescu 
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