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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2021. május 27.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A „DJ151B és DJ142 Nyárádtő (DN15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN14A) – Maros megye, 

megyei utaknak a modernizálása” projektnek európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe, 

egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 13362/20.05.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 13407/21.05.2021. sz. 

szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 13411/21.05.2021. sz. jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Kérvényező útmutatója – Az alapok megpályázásának a sajátos feltételei, a 

POR 2016/6/6.1/2, 2014-2020-as Regionális Operatív Program (POR) keretében, 6-os prioritási 

tengely – A regionális fontosságú közúti infrastruktúrának a fejlesztése, a 6.1-es beruházási 

prioritás – A regionális mobilitás serkentése, a másodlagos és harmadlagos csomópontoknak a 

TEN-T infrastruktúrához csatolásával, beleértve a multimodális csomópontokat, 

Látva, a „DJ151B és DJ142 Nyárádtő (DN15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN14A) – Maros 

megye, megyei utaknak a modernizálása” projektnek, európai alapokból való kivitelezésének az 

érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó 2017. július 11.-i 102. sz. és a 2017. 

11. 23.-i  181. sz. Maros Megyei Tanács Határozatokat, mindkettőnek az utólagos módosításaival és 

kiegészítéseivel  

A helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 35. cikkely (1) bekezdés és 44. cikkely 

(1) bekezdés előírásai szerint, megerősítve a közalapokból finanszírozott 

létesítményekhez/beruházási projektekhez tartozó műszaki-gazdasági dokumentációknak a 

kidolgozásának a lépéseire és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat 7. 

cikkely (6) bekezdésével, mindkettő az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

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

(1) bekezdés „b” és „e” betű, megerősítve az (3) bekezdés „f” betűvel, illetve a (7) bekezdés „a” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított, a „DJ151B és DJ142 Nyárádtő (DN15) – Mikefalva – 

Dicsőszentmárton (DN14A) – Maros megye, megyei utaknak a modernizálása” projektnek, európai 

alapokból való kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó 

2017. július 11.-i 102. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, a következőképpen módosul: 

1. Az 1. cikkely (1) bekezdés módosul és a következő lesz a tartalma: 
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„1. cikkely (1) Jóváhagyja, a „DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – 

Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye” beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, melynek összértéke 147.688.394,44 lej (HÉA-val 

együtt), amelyből C+M: 130.451.868,61 lej (HÉA-val együtt).” 

2. A gazdasági mutatókra vonatkozó 1. sz. melléklet módosul és a jelen határozat 1. sz. 

Mellékletével lesz helyettesítve. 

3. A partnerség irányító – Maros Megyei KTE hozzájárulása, a Maros Megyei KTE, Nyárádtő 

KTE, Mikefalva KTE, Vámosgálfalva KTE és Dicsőszentmárton KTE között, a „DJ 151 B és DJ 

142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros 

megye” projekt közös finanszírozásra és kivitelezésre való benyújtásának céljából megkötött 

partnerségi egyezményre vonatkozó 3. sz. Mellékletben, a következőképpen módosul: 

- A nem támogatott összköltségekhez való hozzájárulás: 10.535.592,10 lej; 

- Hozzájárulás a projektnek a teljes értékéhez: 13.278.648,15 lej. 

II. cikkely A „DJ151B és DJ142 Nyárádtő (DN15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN14A) – 

Maros megye, megyei utaknak a modernizálása” projektnek és a pályázattal járó kiadásoknak a 

jóváhagyására vonatkozó 2017. november 23.-i 181. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, a 

következőképpen módosul: 

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

„2. cikkely Jóváhagyja a „DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – 

Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye" projekt összértékét, 147.688.394,44 lej 

(HÉA-val együtt) nagyságba, a jelen határozat szerves részét képező melléklet tartalmába foglalt 

pályázati költségvetés szerint.” 

2. A pályázat költségvetésére vonatkozó melléklet módosul és a jelen határozat 2. sz. Mellékeltével 

lesz helyettesítve. 

3. A 3. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma: 

„3. cikkely Jóváhagyja a pályázathoz való saját hozzájárulást 10.535.592,10 lej összegbe, amely a 

pályázatnak az  összes nem támogatott kiadásainak a kifizetéseit képezi, valamint 2,00% a pályázat 

támogatott értékéből 2.764.712,24 lej összegbe, amely a „DJ 151 B és DJ 142 megyei utak 

felújítása, Nyárádtő (DN 15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye" projekt 

társfinanszírozását képezi.” 

III. cikkely Felhatalmazza Péter Ferenc urat, a Maros Megye Tanács Elnökét, hogy aláírja Maros 

Megyének, illetve a partnerek nevébe és részére, az összes szükséges okiratot, a mellékleteket és a 

Finanszírozási szerződés kiegészítő okiratát, valamint a jelen határozat I. cikkely, 3. pontban előírt 

Partnerségi egyezmény kiegészítő okiratát. 

IV. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a „DJ151B és DJ142 Nyárádtő (DN15) – 

Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN14A) – Maros megye, megyei utaknak a modernizálása” 

projektnek, európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a 

jóváhagyására vonatkozó 2017. július 11.-i 102. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak és a 

„DJ151B és DJ142 Nyárádtő (DN15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN14A) – Maros megye, 

megyei utaknak a modernizálása” projektnek és a pályázattal való kiadásoknak a jóváhagyására 

vonatkozó 2017. november 23.-i 181. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a többi előírásaik 

változatlanok maradnak. 
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V. cikkely Az 1. és 2. sz. mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

VI. cikkely A jelen határozatot közlik a Nyárádtő Városának, Mikefalva Községnek, 

Vámosgálfalva Községnek és Dicsőszentmárton Municípiumnak, illetve a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusának a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának, a Gazdasági 

Igazgatóságának és a Műszaki Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 

 

 

13362/20.05.2021. sz.  

______ akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A „DJ151B és DJ142 Nyárádtő (DN15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN14A) Maros megye, 

megyei utaknak a modernizálása” projektnek európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe, 

egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanács, 2018. január 29.-én aláírta, a „DJ151B és DJ142 Nyárádtő (DN15) – 

Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN14A) – Maros megye, megyei utaknak a modernizálása” 

projektnek a kivitelezésének az érdekébe, a finanszírozási szerződést, a 2014-2020-as Regionális 

Operatív Program (POR) keretében, 6-os prioritási tengely, a 6.1-es beruházási prioritás, „A 

regionális mobilitás serkentése, a másodlagos és harmadlagos csomópontoknak a TEN-T 

infrastruktúrához csatolásával, beleértve a multimodális csomópontokat”. 

2019.08.13.-án aláírták a 20552/4D/13.08.2019. sz. munkálat tervezési és kivitelezési szerződést, a 

SC DIMEX 2000 COMPANY SRL (társulás irányító) SC OPR ASFALT SRL, SC OBRAS 

PUBLICAS Y REGADIOS SRL és SC EXPLAN SRL Társulással, 105.903.925,64 lej HÉA nélkül, 

126.025.671,51 lej HÉA-val együtt, értékbe. 

2020.07.03.-án aláírták a munkálatok kivitelezésének a felügyeleti műszaki támogatási szerződését, 

a SC BASELI DRUM CONSULT SRL-vel, 1.187.025,84 lej HÉA nélkül, 1.412.560,75 lej HÉA-

val együtt, értékbe. 

A szerződés lebonyolítása alatt, a Vállalkozó, egy igénylést bocsátott ki, amelyben kéri a szerződés 

árának a kiigazítását, a munkadíj óradíjának a módosulásának következtébe, a közberuházások 

terén, egyes intézkedéseknek és egyes pénzügyi-költségvetési intézkedéseknek a bevezetéséről 

egyes jogszabályoknak a módosításáról és kiegészítéséről és egyes határidőknek az elnapolásáról 

szóló 114/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak, a munkadíj órabérére vonatkozó 

alkalmazásának következtében. 

A kivitelezési műszaki tervnek a kivitelezésének és a vállalkozónak, a 114/2018. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet előírásainak az alkalmazásának következtébe, a munkadíj órabérének a 

módosításának következtébe, a szerződés árának a kiigazítására vonatkozó igénylésének 

következtébe, a SC EXPLAN SRL aktualizálta a beruházási létesítményhez tartozó 

költségelőirányzatot. 

Ennek megfelelően, a beruházási létesítmény általános költségelőirányzatának az aktualizálásának a 

következtébe: 

- A projekt költségvetésének az összértéke megnő 141.984.801,06 lejről (HÉA-val együtt) 

147.688.394,44 lejre (HÉA-val együtt); 

- A támogatott költségek értéke csökken 138.235.611,81 lejről 137.152.802,34 lejre; 

- A nem támogatott költségek értéke megnő 3.749.189,25 lejről 10.535.592,10 lejre; 
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- A Maros Megyei Tanács hozzájárulása, a projekt kivitelezéséhez 13.278.648,15 lej, amelyből 

2.743.056,05 lejes hozzájárulás a támogatott költségekhez és 10.535.592,10 lejes hozzájárulás a 

nem támogatott költségekhez. 

- A kért nem visszatérítendő pénzügyi támogatás, a projekt kivitelezéséhez, 134.409.746,29 lej. 

Ezért, szükség van az általános költségelőirányzatnak, a támogatott általános költségelőirányzatnak, 

a nem támogatott általános költségelőirányzatnak, a létesítményenkénti költségelőirányzatoknak, a 

projekt költségvetésének és a finanszírozási forrásoknak, valamint a „DJ151B és DJ142 Nyárádtő 

(DN15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN14A) – Maros megye, megyei utaknak a 

modernizálása” projektnek a kivitelezéséért, a partnerségi egyezménynek a módosítására. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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