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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

TERVEZET 

 

 

2018. szeptember __.-i 

___. 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 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a ”DJ151-

es megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 

km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 20028/20.09.2018. sz. Indokolását, a Műszaki 

Igazgatóságnak a 20042/20.09.2018. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

20043/20.09.2018. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Regionális Fejlesztési és 

Közigazgatási Miniszter 1851/2013. sz. Rendeletével jóváhagyott, a Helyi fejlesztési nemzeti 

programnak a jóváhagyására vonatkozó 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak, az 

alkalmazásának a metodológiai normáinak a 12. cikkely (4) és (5) bekezdés előírásaira 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. 

sz. Törvény 44. cikkely előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” betű és a 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak 

alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a ”DJ151-es megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – 

Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye” beruházásnak az aktualizált műszaki-

gazdasági mutatóit, a beruházás teljes értéke (19 % HÉA-val együtt) 1.299.852,09 lej, amelyből 

C+M 1.084.163,85 lej, a határozattervezet mellékletébe foglalt általános költségelőirányzat szerint. 

2. cikkely Jóváhagyja a ”DJ151-es megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – 

Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye” beruházásnak, a HÉA-val együtt 

68.639,98 lej értékűre becsült nem támogatott kiadásainak, a Maros Megyei Tanácsnak a 

költségvetésből való finanszírozását. 
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 3. cikkely A jelen határozatot közlik a Műszaki Igazgatóságnak, amely a Maros Megyei Tanácsnak 

a szakigazgatóságainak a támogatásával felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
ADATBÁZIS KEZELŐ OSZTÁLY 

 

20028/20.09.2018. sz. 

IXD/5 akta 

 

INDOKOLÁS 

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 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a ”DJ151-

es megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 

km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan 

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Regionális Fejlesztési és 

Közigazgatási Miniszter 1851/2013. sz. Rendeletével jóváhagyott, a Helyi fejlesztési nemzeti 

programnak a jóváhagyására vonatkozó 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak, az 

alkalmazásának a metodológiai normáinak a 12. cikkely (1) bekezdés előírásainak értelmébe, 2017. 

december hónapjába aláírták a ”DJ151-es megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – 

Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye” beruházásnak a 27380/2981/14.12.2017. 

sz. finanszírozási szerződést, a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok 

Minisztériuma és a Maros Megyei Tanács között. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 156/26.10.2017. sz. Határozatával, jóváhagyták a ”DJ151-es megyei 

út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros 

megye” beruházásnak, az aktualizált műszaki gazdasági mutatóit a beruházásnak az összértéke (19 

% HÉA-val együtt) 2.064.444,20 lej, amelyből C+M 1.768.499,88 lej. Hasonlóan jóváhagyták a 

megbecsült nem támogatott kiadásokat 82.315,15 lej értékbe HÉA-val együtt. 

A Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumával aláírt szerződés 

szerint, a fent említett beruházásra az állami költségvetésből jóváhagyott finanszírozás 1.982.129,05 

lej. 

2018 február – július periódusba, lebonyolították versenytárgyalásokat a ”DJ151-es megyei út 

feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros 

megye” beruházásnak a tervezésére kivitelezéssel, műszaki felügyeletére az építésvezetőn keresztül, 

valamint műszaki terv ellenőrzési szolgáltatások biztosítására. 

A 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendeletnek az előírásainak az alkalmazásának a metodológiai 

normáinak a 12. cikkely (4) bekezdés előírásainak értelmébe, a beszerzési szerződésnek a 

megkötése után, aktualizálták az általános költségelőirányzatot a határozatterv Melléklete szerint, a 

beruházási létesítménynek a következő finanszírozási értékeket nyerve: 

- a beruházás teljes értéke (19 % HÉA-val együtt) 1.299.852,09 lej, amelyből C+M 

1.084.163,85 lej; 
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- a nem támogatott kiadásokat 68.639,98 lej értékűre becsülték HÉA-val együtt. 

A 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak az alkalmazásának a metodológiai 

normáinak a 12. cikkely (5) bekezdés előírásai szerint, a beruházási létesítménynek a finanszírozási 

értékét megyei tanács határozattal hagyják jóvá, amelyet megküldenek a Regionális Fejlesztési és 

Közigazgatási Minisztériumnak 30 naptári napon belül, a regionális fejlesztési és közigazgatási 

miniszteri rendeletnek és a finanszírozási szerződésnek a megfelelő módon való módosításának az 

érdekébe. 

A jelen határozattervezettel javasoljuk a fent említett nem támogatott kiadásoknak a Maros Megyei 

Tanácsnak a költségvetéséből való finanszírozásának a jóváhagyását, illetve a ”DJ151-es megyei út 

feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros 

megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az újra jóváhagyását, a beruházás teljes 

értéke (19 % HÉA-val együtt) 1.299.852,09 lej, amelyből C+M 1.084.163,85 lej, a 

határozattervezet mellékletébe foglalt általános költségelőirányzat szerint. 

A fentiek értelmébe, szükség van a 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 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozattal jóváhagyott, a ”DJ151-es megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – 

Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-

gazdasági mutatóinak az aktualizálására, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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