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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

18415/22.07.2019. sz. 

VI D/1 akta 

 

 

2019.  ___.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A ”DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az 

aktualizálásáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 18416/22.07.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság 18504/23.07.2019. sz., a 

”DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az 

aktualizálására vonatkozó szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

A Figyelembe véve, a 2014-2020-as Regionális Operatív Program, Pályázó útmutatója – az alapok 

lehívásának az általános feltételei és a Pályázó útmutatója (konszolidált változat) – a 

POR/2016/6/6.1/1 pályázat lehívás keretében az alapoknak a megpályázásának a jellegzetes 

feltételei, 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 multimodális csomópontokkal együtt”, előírásainak 

értelmében, 

Tekintettel, a közalapokból finanszírozott beruházási létesítményekhez/projektekhez tartozó 

műszaki-gazdasági dokumentációknak a kidolgozási fázisaira és keret tartalmára vonatkozó 

907/2016. sz. Kormányhatározat 10. cikkely (4) bekezdés előírásaira, alátámasztva az utólag 

módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 44. cikkely (1) 

bekezdéssel, 

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

(1) bekezdés ”b” betű, megerősítve az (3) bekezdés ”f” betűvel, 182. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Aktualizálja a ”DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” beruházásnak a műszaki-

gazdasági mutatóit, a 125.810.562,53 lejes (HÉA-val együtt) értékre, amelyből C+M: 

109.096.414,78 lej (HÉA-val együtt), a jelen határozat szerves részét képező 1. Melléklet szerint. 

2. cikkely Jelen határozatot megküldik a Szeben Megyei KTE, a Szászágota KTE, a Jakabfalva 

KTE, a Hégen KTE, Segesvár KTE, Apold KTE, részére, illetve a Maros Megyei Tanácsnak a 
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szakapparátusának a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának, a Gazdasági 

Igazgatóságának és Műszaki Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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18416/22.07.2019. sz. 

VI D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A ”DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az 

aktualizálására vonatkozóan 

 

2019. február 2.-án aláírták a 953. sz. Finanszírozási szerződést, a ”DJ 106 Szászágota – Segesvár 

felújítása” projektnek a kivitelezésének az érdekébe, a 2014-2020-as Regionális Operatív Program 

(POR) keretében, amelynek a 6-os prioritási tengely, a 6.1-es beruházási prioritása, finanszírozza a 

közúti hálózatnak a fejlesztését, a TEN-T hálózatok szomszédságában levő, vidéki és városi 

övezetekben a regionális mobilitás növelésének az érdekébe, a megyei utaknak a modernizálásával. 

A projekt műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, az utólag módosított, 

a „DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása” projekt európai alapokból való megvalósításához 

szükséges egyes intézkedések jóváhagyására vonatkozó, 2017. július 7.-i 101. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozattal hagyták jóvá. 

A 2019. év folyamán el volt végezve, a Kivitelezési Műszaki Terv fázis műszaki-gazdasági 

dokumentációját, a SC Explan SRL által, amely a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által 

jóvá volt hagyva, a 25639/12.07.2019. sz. átirattal megküldött beleegyezéssel. 

Az anyagnak, a gépeknek és a munkadíjnak az árának a növekedése miatt, a Műszaki Terv fázis 

általános költségelőirányzatának az értéke növekedett, a 7.383.046,96 lej HÉA-val együtt 

Megvalósíthatósági Tanulmány fázishoz viszonyítva (a C+M szinten a növekedés 7.157.546,77 lej 

HÉA-val együtt), úgy, hogy jelen pillanatba a beruházásnak az összértéke 125.810.562,53 lej HÉA-

val együtt, amelyből C+M: 109.096.414,78 lej HÉA-val együtt. 

Az árak növekedésének az indokolását, a SC Explan SRL megküldte az 1121/26.06.2019. sz. 

átirattal. 

A bemutatottak értelmében, a projekt kivitelezésének az érdekébe, szükséges a ”DJ 106 Szászágota 

– Segesvár felújítása” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálása. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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