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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

TERVEZET 

30544/21.11.2019. sz. 

 

 

 

2019. ___.-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, 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 Tanácsnak az Alelnökének a 30543/21.11.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Műszaki Igazgatóságnak a 30573/22.11.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a 30672/22.11.2019. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

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

Fejlesztési és Közigazgatási Miniszteri Rendelettel jóváhagyott, Helyi fejlesztési országos program 

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

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

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

(1) bekezdés „b” betű, megerősítve az (3) bekezdés ”f” betűvel és 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 

dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálását, a beruházásnak a 

20.435.994,63 lejes összértékével (19% HÉA-val együtt), amelyből C+M 16.203.362,75 lej,  a 

jelen határozatnak a szerves részét képező mellékletbe foglalt aktualizált általános 

költségelőirányzat szerint.  

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 553.568,01 lej 

értékre becsültek, HÉA-val együtt. 
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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 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ALELNÖKI KABINET 

 

  30543/21.11.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

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 

 

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

és Közigazgatási Miniszteri Rendelettel jóváhagyott, Helyi fejlesztési országos program 

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

metodológiai normáinak a 12. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, 2018. május hónapjába aláírták 

a 3284/9992/02.05.2018. sz. finanszírozási szerződését, a ”Közúti könnyű burkolat a DJ133 megyei 

úton, Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye” beruházásnak, a 

Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériuma és a Maros Megyei Tanács 

között, 23.125.600,83 lej értékbe, HÉA-val együtt. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 77/26.05.2016.. sz. Határozatával, jóváhagyták a ”Közúti könnyű 

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

Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági 

mutatóit, amelyeket utólag aktualizáltak a Maros Megyei Tanácsnak a 28/16.03.2017. sz. 

Határozatának az 1. cikkelyével és a Maros Megyei Tanácsnak a 40/29.03.2018. sz. Határozatával, 

23.852.772,94 lej értékre, (19%) HÉA-val együtt, az általános költségelőirányzat szerint. 

2018.09.18.-án aláírták, 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 (19%) együtt. 

A SC CITADIN PREST SA a Maros Megyei Tanácsnál a 20549/13.08.2019. sz. alatt iktatott 

átirattal, megküldte a Pénzügyi ajánlatot, illetve F1, F2 Összesítőt,F3 nyomtatványt és a C6, C7, 

C8, C9 nyomtatványokat, amelyek aktualizálva vannak az érvényes új kvóták szerint, tekintettel az 

egyes intézkedéseknek a bevezetésére, a közberuházások terén és egyes pénzügyi-költségvetési 

intézkedéseknek a bevezetésére vonatkozó 114/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 71. cikkely 

előírásaira. Ez a jogszabály előírja, hogy eltérően az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 
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újraközölt, a Munka törvénykönyvre vonatkozó 53/2003. sz. Törvény 164. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezéseitől, a 2019. január 1 – 2019. december 31 időszakba, az építkezés területén, a 

kifizetett garantált országos bruttó minimális alapfizetést pénzbe, anélkül, hogy tartalmazna 

pótlékokat és kiegészítéseket, havi 3.000,00 lejre határozták meg, egy havi 167,33 órás átlag 

munkaidőre, amely 17,928 lejes órabért képez. 

Ezeknek a jogszabály módosításoknak a következtébe, a szerződésnek a 13.479.887,88 lejes HÉA 

nélküli értékét kiszámolták a 17,928 lej/óra munkadíjjal, ami 14.030.711,47 lejes HÉA nélküli, 

illetve 16.696.546,65 lejes HÉA-val (19%) együtt értéket eredményezett. 

A fennebbiek alapján, 2019.09.26.-án, megkötötték, a fennebb említett Szerződésnek az 1. sz. 

Kiegészítő okiratát. 

2019.03.07.-én aláírták a 12/5742. sz. szerződést, a ”Közúti könnyű burkolat a DJ133 megyei úton, 

Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye, műszaki terv 

ellenőrzési szolgálatok” elvégzésének az érdekébe, 15.000 lej értékbe HÉA nélkül. 

2019.05.15.-én aláírták a 35/11424. sz. szerződést, ”Közúti könnyű burkolat a DJ133 megyei úton, 

Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye, munkálatoknak a 

műszaki felügyelete építkezésvezetőkön keresztül” szolgáltatások elvégzésének az érdekébe, 

87.619,27 lej értékbe HÉA nélkül. 

Tekintettel a fennebb bemutatottakra, a 29182/11.11.2019. sz. Referátummal jóváhagyták a "Közúti 

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

km, Maros megye" beruházásnak az aktualizált általános költségelőirányzatát, amelyet az 1. sz. 

Mellékletbe foglaltak, a beruházásnak az összértéke (19% HÉA-val együtt) 20.435.994,63 lej, 

amelyből C+M 16.203.362,75 lej, a következőképpen: 

- támogatott kiadások: 19.882.426,62 lej HÉA-val együtt; 

- nem támogatott kiadások: 553.568,01 lej HÉA-val együtt. 

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

és Közigazgatási Miniszteri Rendelettel jóváhagyott, Helyi fejlesztési országos program 

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

metodológiai normáinak a 12. cikkely (4) bekezdés előírásai szerint, a beszerzési szerződéseknek, 

valamint a kiegészítő okiratainak a megkötése után, szükség van a "Közúti könnyű burkolat a 

DJ133 megyei úton, Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye" 

beruházásnak az általános költségelőirányzatának az aktualizálására, valamint az egyes beruházási 

létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési 

országos program keretében nem finanszíroznak, jóváhagyására, a mellékelt határozattervezte 

szerint. 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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