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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

TERVEZET 

 

2017. november 23.-i 

___. számú HATÁROZAT 

 

Az utólag módosított, a „DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – Mikefalva – 

Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye" projekt európai alapokból való megvalósításához 

szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról szóló 102/11.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Vidékfejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak, az utólag módosított, a „DJ 151 B és 

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

megye" projekt európai alapokból való megvalósításához szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról 

szóló 102/11.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására vonatkozó, 24755/15.11.2017. 

sz. Indokolását,  

Figyelembe véve, az előírásait a Kérvényező útmutatójának – Az alapok megpályázásának a specifikus 

feltételei a POR 2016/6/6.1/2 – 2014-2020-as Regionális Operatív Program, 6-os prioritási tengely – A 

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

mobilitás ösztönzése a másodlagos és harmadlagos csomópontok összekapcsolásával a TEN-T 

infrastruktúrával, a multi modális csomópontokkal együtt, 

Tekintettel a Központi Vidékfejlesztési Ügynökség 26232/01.11.2017. sz. átiratában elküldött 

kérésekre, amelyet a 23412/02.11.2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

2015/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés b) betűjének és a 97. cikkely (1) bekezdésének 

előírásainak alapján, 

határoz: 

I. cikkely Az utólag módosított, a "DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – 

Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye" projekt európai alapokból való 

megvalósításához szükséges egyes intézkedések jóváhagyására vonatkozó 2017. július 11.-i 102. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat, módosul amint következik: 

1. Az 1. cikkely (1) bekezdése módosul és a következő lesz a tartalma: 

„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 140.704.361,06 lej (HÉA-val 

együtt), amelyből C+M: 123.139.401,91 lej (HÉA-val együtt). 

2. Az 1. sz. Melléklet módosul és a jelen határozat szerves részét képező, 1. sz. melléklettel lesz 

helyettesítve. 
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3. Az 3. sz. Melléklet módosul és a jelen határozat szerves részét képező, 2. sz. melléklettel lesz 

helyettesítve. 

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

egyezményt, a jelen határozat I. cikkely, (3) pontjában előírt formába. 

III. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak, a „DJ 151 B és DJ 142 megyei utak 

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

európai alapokból való megvalósításához szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról szóló 2017. 

július 11.-i 102. sz. Határozatának, a többi előírásai változatlanok maradnak. 

IV. cikkely Jelen határozatot közlik a Nyárádtő-i KTE, a Mikefalva-i KTE, a Vámosgálfalva-i KTE és 

a Dicsőszentmárton-i KTE részére, valamint a Vidékfejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóságnak, 

a Gazdasági Igazgatóságnak és a Műszaki Igazgatóságnak a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusából, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

VIDÉKEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 
VIDÉKFEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 

 

  24755/15.11.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított, a „DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – Mikefalva 

– Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye" projekt európai alapokból való megvalósításához 

szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról szóló 102/11.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat módosítására vonatkozóan 

 

A 2017. július 11.-i 102. sz. Határozatával, a Maros Megyei Tanács jóváhagyott egyes 

intézkedéseket, amelyek szükségesek a "DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 

15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye" projekt európai alapokból való 

megvalósításához. 

A Maros Megyei Tanács, 2017. július 13.-án benyújtotta finanszírozásra a fent említett 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 26232/01.11.2017. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 23412/02.11.2017. sz. alatt 

iktattak, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség közölte a tényt, hogy a műszaki és pénzügyi 

kiértékelési folyamat befejeződött és következésképpen finanszírozásra kiválasztották. 

Az előbb említett átiratban, a 2. pontban, pontosítják a tényt, hogy „2017. június 12.-i dátummal 

kezdődőleg, a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonságának az ügyintézésére vonatkozó 265/2008. 

sz. Törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 22/2016. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

jóváhagyására vonatkozó 130/2017. sz. Törvénynek az érvénybe lépésének a dátumától, már nem 

szükséges a megyei utak közlekedésbiztonsági auditjának az összeállítása. A közúti auditokra 

vonatkozó szolgáltatásokat, amelyeket már beszereztek a pályázat keretében, be lehet iktatni a 

pályázat költségvetésébe, viszont ezeknek a szolgáltatásoknak a jövőbeli beszerzése már nem 

indokolt. Figyelembe véve a tényt, hogy a pályázatnak a költségvetésébe bele vannak foglalva 

költségek a közlekedésbiztonsági audittal, (a tervezési és műszaki támogatással járó költségek 

fejezetébe van bele foglalva), szükség van ezeknek a megnevezéseknek a kiiktatására a pályázat 

költségvetéséből. Következésképpen, újra kell csinálni az összes szakaszát a finanszírozási 

kérelemnek, amelyeket érint ez a módosítás. (Költségvetés 2 melléklet, Általános 

Költségelőirányzat, feladatvállalási nyilatkozatok, felszerelések kimutatása 

munkálatok/szolgáltatások, stb.).” 

A pályázatnak a jóváhagyott általános költségelőirányzatában a 3. FEJEZETBEN: Kiadások a 

műszaki tervezéssel és támogatással, 3.2 alfejezet Díjak a véleményezések, egyezmények és 

engedélyek beszerzésére, 3.2.4 pont Forgalom auditálás, bele volt foglalva a DJ151B és DJ142 
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megyei utaknak a közlekedésbiztonsági auditálásának elkészítéséhez szükséges összegek, minden 

fázisra, valamint a megvalósíthatósági tanulmány, műszaki terv szintjén és a munkálatok 

befejezésére. Az összeállításkor a megbecsült érték 448.200 lej volt. Ebből az értékből, a Megyei 

Tanács, a 2016. évben kifizetett 87.807,87 lejt, amely a közlekedésbiztonsági auditálásra járt, a 

megvalósíthatósági tanulmányi fázisban. 

Következésképpen, a pályázatnak a költségvetését csökkentették 360.392,13 lejjel, amely a 

közlekedésbiztonsági auditálásnak a költségeit képviseli, a műszaki terv szintjén és a munkálatok 

befejezésénél, amelyek már nem lesznek elkészítve. Az aktualizált általános költségelőirányzat 

szerint, a pályázatnak az összértéke lecsökken 141.143.937,69 lejről (HÉA-val együtt), 

140.794.801,06 lejre (HÉA-val együtt). Az építkezési-szerelési érték módosítatlan marad, 

123.139.401,91 lejes összegben (HÉA-val együtt). 

A Maros Megyei Tanácsnak a 102/2017. sz. Határozatának az 1. sz. Melléklete, Az általános 

költségelőirányzat és tárgyi költségelőirányzatok, a Jászvásár-i S.C. Macroconsult S.R.L. által, 

2017. november 8.-án aktualizált Általános költségelőirányzat és tárgyi költségelőirányzatok, a 

jelen határozat 1. sz. Mellékletével lesz helyettesítve. 

Figyelembe véve a tényt, hogy az általános költségelőirányzat módosítása értelem szerűen a 

pályázat költségvetésének a módosításához vezet, a megválasztható összkiadásoknak a 

hozzájárulási értékének és a nem megválasztható összkiadásoknak a hozzájárulási értékének, 

értékek, amelyek be vannak írva az Együttműködési egyezménybe, szükség van a Maros Megyei 

Tanácsnak a 102/2017. sz. Határozatának a 3. sz. Mellékletének a helyettesítésére, az Aktualizált 

együttműködési egyezmény, a jelen határozat 2. sz. Melléklete. 

A fent bemutatottak szempontjából, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

Igazgató 

Băţaga Valer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Suciu Călin, szolgálatvezető 


	modificare 102_HU
	modificare 102 exp_HU

