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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2021. szeptember 23.-i 

141. 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 

"Közúti könnyű burkolat a DJ133 megyei úton, Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-

15+000 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására 

vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 26037/21.09.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Műszaki Igazgatóságnak a 26051/21.09.2021. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

26056/21.09.2021. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Fejlesztésügyi, Közmunkálatok és Közigazgatási Minisztérium 

102902/27.08.2021. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 23785/30.08.2021. sz. alatt 

iktattak, 

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

Fejlesztési és Közigazgatási Miniszteri Rendelettel jóváhagyott, a Helyi fejlesztési országos 

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

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

A Helyi fejlesztési országos program II. szakaszának a lebonyolításához egyes intézkedések 

bevezetésére és az egyes normatív okiratok módosítására és kiegészítésére, valamint a közalapokból 

finanszírozott beruházásokra vonatkozó egyes intézkedések meghatározásáról szóló 6/2017. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet IV. cikkely (1) bekezdés módosítására vonatkozó 93/25.08.2021. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet I. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „b” betű, megerősítve a (3) bekezdés ”f” 

betűvel, 135. cikkely (8) bekezdéssel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a ”Közúti könnyű burkolat a DJ133 megyei úton, Szederjes – Erked – 

Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági 

mutatóinak az aktualizálását, a beruházásnak a 21.386.481,89 lejes összértékével (19% HÉA-val 

együtt), amelyből C+M 16.989.380,72 lej,  a jelen határozatnak a szerves részét képező mellékletbe 

foglalt aktualizált általános költségelőirányzat szerint.  
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2. cikkely Jóváhagyja, a Maros Megyei Tanácsnak a költségvetéséből való finanszírozását, a 

”Közúti könnyű burkolat a DJ133 megyei úton, Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-

15+000 km, Maros megye” beruházásnak a nem támogatott kiadásainak, amelyeket 560.833,71 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 

ELNÖK 

 

26037/21.09.2021. sz. 

IX/B/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

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 jóváhagyására vonatkozó 2017. 

március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, „Könnyű közúti burkolat 

DJ133 Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye” beruházás 

műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó határozattervezethez  

 

Maros Megye megkötötte, 2018.09.18.-án az 53/19806. sz. szerződést, a SC CITADIN PREST SA, 

ASTOR COM SRL és SC ONE CAD STUDIO SRL Társulással, amelynek a tárgya, a ”Közúti 

könnyű burkolat a DJ133 megyei úton, Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 

km, Maros megye” tervezési szolgáltatások biztosítása – műszaki terv fázis és munkálatok 

kivitelezése. A szerződésnek az összege 13.479.887,88 lej HÉA nélküli értékbe és 16.041.066,58 lej 

HÉA-val együtt. Erre a munkálatra összeállították az 1/24589/26.09.2019. sz. Kiegészítő okiratot, 

amely módosítja a szerződés értékét, 14.030.711,47 lej HÉA nélküli értékre, 16.696.546,65 lej 

HÉA-val együtt, amelyből a tervezési szolgáltatás értéke 493.183,90 lej HÉA-val együtt. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 154/28.11.2019. sz. Határozatával, jóváhagyták a „Könnyű közúti 

burkolat DJ133 Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye” 

beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálását, a beruházásnak 20.435.994,63 lejes 

összértékébe, amelyből C+M 16.203.362,75 lej, az általános költségelőirányzat szerint. 

A Műszaki Terv és kivitelezés fázisra kibocsátották a 7/04.06.2018. sz. Városrendezési engedélyt, 

amelyben a Megvalósíthatósági tanulmány fázishoz viszonyítva kiegészítő véleményezéseket kértek 

(Telekom, Környezetvédelmi ügynökség és villany energia ellátás) azaz: Maros Vízügyi Hatóság, 

SNCF CFR SA, ISC, Fő Vezérkar. 

A tervező SC ONE CAD STUDIO SRL megszerezte a 2019.02.11.-i 35. sz. Elvi beleegyezést/06. 

sz. Jegyzőkönyvet, a CFR SA Nemzeti Vasút Társaság, Brassói Vasúti Regionális Kirendeltségtől. 

Az út munkálatainak elvégzésének az érdekébe, a CFR engedély megszerzéséért, 2021.07.19.-én 

összeült a CFR SA Nemzeti Vasút Társaság műszaki-gazdasági bizottsága, elkészült a 

32/19.07.2021. sz. jegyzőkönyv, illetve a 275. sz. CTE Véleményező dokumentum. 

A 275. sz. CTE Véleményező dokumentum kibocsátása után, a 12/UMP3/3262/17.08.2021. sz. 

átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 22988/20.08.2021. sz. alatt iktattak, a CFR SA 

Nemzeti Vasút Társaság megkövetelte, hogy azon az útszakaszokon ahol az út széle, a vasút sín 

tengelyétől 10 m-nél kisebb távolságra esik, fém védelmi pilléreket és fényfogó paneleket fognak 
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szerelni. Ezen munkálatok kivitelezése nélkül nem lehet megszerezni a CFR engedélyezést és nem 

lehet elvégezni a SC CITADIN PREST SA által szerződtetett utak munkálatainak az átvételét. 

Ezért, összesen 1.948 m-es távolságon, fém védelmi pilléreket és fényfogó paneleket kell szerelni. 

A kiegészítő munkálatok értéke 660.519,30 lej HÉA nélkül, illetve 786.017,97 lej HÉA-val együtt, 

ezért megkötötték a kivitelezési szerződés 4. sz. kiegészítő okiratát. 

Tekintettel a fennebb bemutatottakra, a 25948/21.09.2021. sz. Referátummal jóváhagyták a 

„Könnyű közúti burkolat DJ133 Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, 

Maros megye” beruházás elvégzéséhez szükséges költségekre vonatkozó általános 

költségelőirányzat aktualizálását, a beruházási létesítménynek a következő finanszírozási értéket 

adva: 

- a beruházás teljes értéke (19%-os HÉA-val együtt) 21.386.481,89 lej, amelyből C+M 

16.989.380,72 lej: 

 - támogatott költségek 20.825.648,18 lej HÉA-val együtt; 

- nem támogatott költségek 560.833,71 lej HÉA-val együtt. 

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 az azoknak a kiegészítő okiratainak a megkötése után, 

kötelező a „Könnyű közúti burkolat DJ133 Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-

15+000 km, Maros megye” beruházás általános költségelőirányzat aktualizálása, valamint a helyi 

költségvetésből való finanszírozásnak a jóváhagyása, azon költség kategóriákra, amelyeket nem 

finanszíroznak az állami költségvetésből, az Egyes beruházási létesítményeknek a helyi fejlesztési 

országos programon keresztül. 

A fennebb bemutatottak értelmébe, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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