
                    A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

Alulírott, RUSU CRISTINA, az Igazságügyi Minisztérium által kibocsátott 38414/2017. számú engedéllyel rendelkező 
hiteles fordító, tanúsítom az általam láttamozott fordításnak a román nyelvű szöveget tartalmazó irathoz 

viszonyított pontosságát. 
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2018/27. Sz. HATÁROZAT 
A Székelyudvarhelyi Ifjúság és Gyepes bejárat környéki játszótér létrehozását célzó beruházási 

objektum műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról 
 

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Képviselő-testülete, rendkívüli ülésén; 
Figyelembe véve: 
A Fejlesztési és Beruházási Igazgatóság által bemutatott szakvéleményt és a 

Székelyudvarhelyi Ifjúság és Gyepes bejárat környéki játszótér létrehozását célzó beruházási 
objektum műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozó 2018/6884 sz., tényfeltáró 
indoklást; 

Az utólagosan módosított és kiegészített 2006/273 sz. Helyi Közpénzügyi Törvény 
előírásainak megfelelően; 

 Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215 sz. Helyi Közigazgatási 
Törvény 36. cikkely (2) bekezdés „b” betűje, (4) bekezdés „d” betűje és 45. cikkely (2) bekezdés „d” 
betűje által előírt rendelkezések alapján; 
 

HATÁROZZA: 
 

1.Cikkely. Jóváhagyja a (2018/32. számú projekt keretén belüli) Székelyudvarhelyi Ifjúság és Gyepes 
bejárat környéki játszótér létrehozását célzó beruházási objektum, EGT LANDSCAPE Kft. által 
összeállitott megvalósíthatósági tanulmányát, annak műszaki-gazdasági mutatóival együtt, amint az 
következik: 
 

A beruházás összértéke:  142 ezer lej ÁFA nélkül, 
 
amelyből épités és montázs (C+M)  

  
68 ezer lej ÁFA nélkül, 
 

A beruházás összértéke (beleértve 19% ÁFA-t): 
amelyből épités és montázs (C+M) 

 168 ezer lej beleértve ÁFA-t 
81 ezer lej beleértve ÁFA-t 

 
2.Cikkely. A kivitelezés idotartama:                                                    - 12 hónap 
3.Cikkely. A beruházás finanszírozása:                                  helyi költségvetésből és más  
                                                                                                           jogszerűen létrehozott alapokból.  
4.Cikkely. Felhatalmazza Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesterét a Polgármesteri 
Hivatal Fejlesztési és Beruházási Igazgatóságának – Beruházási és Közbeszerzési Osztálya révén. 
5.Cikkely. A műszaki dokumentáció (2018/33 sz. projekt) a jelen határozat szerves részét képezi.  
6.Cikkely. Jelen határozat, a Jogi, Helyi Közigazgatási és Levéltári Iroda gondoskodása révén közölve 
lesz: Gálfi Árpád- Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesterével, a Fejlesztési és Beruházási 
Igazgatósággal, a Gazdasági Igzgatósággal és Hargita megye Prefektusi Intézményével.  
 

Székelyudvarhely, 2018. február 16-án. 
                         Ülésvezető,                                                                                                   Ellenjegyzi, 

                                                                                                                         Jegyző, 
ORBÁN ÁRPÁD                                                                                              BALÁZS KINGA 

            *olvashatatlan kézjegy                                       P.H.                                      *olvashatatlan kézjegy 


