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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

TERVEZET 

2017. november 23-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” projekt és a pályázattal kapcsolatos kiadások 

jóváhagyására vonatkozóan 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Vidékfejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóságnak, a „DJ 106 Szászágota – Segesvár 

felújítása” projekt és a pályázattal kapcsolatos kiadások jóváhagyására vonatkozó 

25436/23.11.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

A Központi Vidékfejlesztési Ügynökség által küldött 25911/30.10.2017. sz., a „DJ 106 Szászágota 

– Segesvár felújítása” projektre vonatkozó szerződés előtti fázis elkezdésére vonatkozó levelet, 

Figyelembe véve, a 2014-2020-as Regionális Operatív Programok, 6-os prioritási tengely – A 

regionális jelentőségű közúti infrastruktúra feljavítása, a 6.1-es beruházási prioritás – A regionális 

mobilitás serkentése a másod- és harmadlagos csomók csatolásával a TEN-T infrastruktúrához, a 

multi modális  csomókkal együtt, előírásait, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 43. cikkely (1) bekezdésnek az előírásait, összevetve a 98. cikkely 

előírásaival, a sürgősségi eljárásra vonatkozóan, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (5) bekezdés „a” betűje 12. pontja és a 97. cikkely (1) 

bekezdésének a rendelkezéseinek alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” projektet, a 2014-2020-as 

Regionális Operatív Programok, 6-os prioritási tengely – A regionális jelentőségű közúti 

infrastruktúra feljavítása, a 6.1-es beruházási prioritás – A regionális mobilitás serkentése a másod- 

és harmadlagos csomók csatolásával a TEN-T infrastruktúrához, a multi modális  csomókkal 

együtt, a 2. pályázati lehívás keretében való finanszírozás érdekébe. 

2. cikkely Jóváhagyja a „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” projekt összértékét, 

118.625.483,97 lej (HÉA-val együtt) nagyságba, a pályázati költségvetés szerint. 

3. cikkely Jóváhagyja a pályázathoz való saját hozzájárulást 286.969,09 lej összegbe, amely a 

pályázatnak, a Maros Megyei KTE-hez tartozó, összes nem támogatott kiadásainak a kifizetéseit 

képezi, valamint a Maros Megyei KTE-hez tartozó, 2,00% a pályázat támogatott értékéből 

1.035.317,87 lej összegbe, amely a „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” projekt 

társfinanszírozását képezi. 

4. cikkely A „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” projekt kivitelezési ideje alatt megjelenhető 

kapcsolódó kiadásokat képező összegeket, Maros megye adminisztratív területén elvégzett 

munkálatoknak megfelelően, a pályázatnak optimális körülmények között való kivitelezése 

érdekébe, a Maros Megyei KTE költségvetéséből lesz biztosítva. 
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5. cikkely Biztosítja az összes pénzügyi forrásokat, amelyek szükségesek az utólagos 

megtérítés/elszámolás körülményei között a pályázatnak a kivitelezéséhez, strukturális 

eszközökből. 

6. cikkely A Maros megye adminisztratív területén találhat útszakasznak megfelelően, a „DJ 106 

Szászágota – Segesvár felújítása” projekt javítási, karbantartási kiadásokat képező összegeket, a 

teljes időtartamára, a Maros Megyei KTE fogja állni. 

7. cikkely Felhatalmazza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, hogy aláírja az 

összes szükséges okiratot, mellékletet és finanszírozási szerződést, Maros Megyének a nevébe. 

8. cikkely A jelen határozatot közlik a Gazdasági Igazgatóságnak, a Vidékfejlesztési és Pályázat 

Kivitelező Igazgatóságnak, a Gazdasági Igazgatóságnak és a Műszaki Igazgatóságnak, Maros 

Megyei Tanács keretéből, amelyek felelni fognak a végrehajtásáért. 

 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

JEGYZŐ 

PAUL COSMA 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

VIDÉKEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 
VIDÉKFEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 

 

  25436/23.11.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” projekt és a pályázattal kapcsolatos kiadások 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 2017 július hónapjában, a 2014-2020-as Regionális Operatív Program, 6-

os prioritási tengely – A regionális jelentőségű közúti infrastruktúra feljavítása, a 6.1-es beruházási 

prioritás – ”A regionális mobilitás serkentése a másod- és harmadlagos csomók csatolásával a TEN-

T infrastruktúrához, a multi modális  csomókkal együtt”, keretében, benyújtotta a „DJ 106 

Szászágota – Segesvár felújítása” projektet. 

A Központi Vidékfejlesztési Ügynökség által küldött 25911/30.10.2017. sz. és 28192/21.11.2017. 

levelében, a Szeben Megyei KTE-t értesítette a tényről, hogy elkezdődött a „DJ 106 Szászágota – 

Segesvár felújítása” projektre vonatkozó szerződés előtti fázis. 

A Kérvényező útmutatója – a 2014-2020-as Regionális Operatív Programhoz tartozó alapok 

lehívásához szükséges általános feltételek és a 6.1-es Beruházási prioritásnak a Kérvényezői 

specifikus útmutatója szerint, az előbb említett szerződési folyamat folytatásához, a kérvényező és 

partnerei egy sor dokumentumot kell a rendelkezésére bocsájtson a Központi Regionális Fejlesztési 

Ügynökségnek. Ezek között a dokumentumok között szerepel a pályázatnak, a projekttel 

kapcsolatos költségeknek jóváhagyására vonatkozó határozat is, az értékelési és válogatási szakasz 

következtében megszületett költségvetés utolsó formájának értelmében. 

Ez a határozat kell, tartalmazza az összes költséget, amelyeket a kérvényező és partnerei kell, 

biztosítson a pályázat kivitelezéséhez (a támogatott, a nem támogatott és kapcsolódó költségekhez 

való hozzájárulás, ha esedékesek, a karbantartási és javítási költségeknek a felvállalása, a 

finanszírozási szerződés érvényességének a teljes idejére), beleértve a pályázat optimális 

kivitelezéséhez szükséges anyagi források biztosítását a strukturális eszközökből való utólagos 

megtérítések/elszámolások körülményei között. 

A „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” pályázat összértéke 118.625.483,97 lej (HÉA-val 

együtt), amelyből támogatott költségek 117.971.497,90 lej összegben és nem támogatott költségek 

653.986,07 lej összegben. A pályázat megvalósítására kért nem visszatérítendő pénzbeli támogatás 

115.612.067,94 lej. 

A Maros Megyei Tanácsnak a hozzájárulása a pályázatnak a megvalósításához 1.322.286,96 lej, 

amelyből 1.035.317,87 lej hozzájárulás a támogatott költségekhez és 286.969,09 lej a nem 

támogatott költségekhez való hozzájárulása. 

Figyelembe véve a fent bemutatottakat, javasoljuk jóváhagyásra, a „DJ 106 Szászágota – Segesvár 

felújítása” projekt és a pályázattal kapcsolatos kiadások jóváhagyására vonatkozó tervezetet, a jelen 
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okirathoz csatolt, értékelési és válogatási szakasz következtében megszületett költségvetés utolsó 

formájának értelmébe. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

Igazgató 

Băţaga Valer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Călbază Ioan 

Ellenőrizte: Suciu Călin, szolgálatvezető 

2 pld. 

Mellékletek ___ lapok 
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