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2018/28. Sz. HATÁROZAT 
A Székelyudvarhelyi UGRON GÁBOR UTCA KORSZERÜSÍTÉSE beruházási objektum 

megvalósíthatósági tanulmányának és 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 UGRON GÁBOR UTCA KORSZERÜSÍTÉSE beruházási objektum műszaki-gazdasági 
mutatóinak jóváhagyására vonatkozó 2018/6901 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 (2017/1301. számú projekt keretén belüli) Székelyudvarhelyi UGRON 
GÁBOR UTCA KORSZERÜSÍTÉSÉT célzó beruházási objektum, S.C. RONOAQUA Kft. által összeállitott 
megvalósíthatósági tanulmányát, annak  műszaki-gazdasági mutatóival együtt, amint az következik: 
 

A beruházás összértéke:  4.740 ezer lej ÁFA nélkül, 
 
amelyből épités és montázs (C+M)  

  
4.247 ezer lej ÁFA nélkül, 
 

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

 5.634 ezer lej beleértve ÁFA-t 
5.054 ezer lej beleértve ÁFA-t 

 
A tervezett korszerűsítési munkálatok magukba foglalják:  

➢ keresztirányú szelvény kialakítását, amely biztosítja az autó- és gyalogos forgalom 
működéséhez szükséges körülményeket 

➢ sík szállítópálya kialakítását, a felgyülemlett víz úttestről történő elvezetése érdekében 
➢ egy olyan közúti rendszer megvalósítását, amely alkalmas a forgalmi terhelések elviselésére 

és amely ellenáll a  fagyás-olvadási ciklusoknak 
➢ vízszintes (jelek) és függőleges (jelzőtáblák) útjelzések biztosítását 
➢ a mellékutakkal való útkereszteződések megfelelő elrendezését 
➢ parkoló helyek kialakítását  az ökumenikus kápolna környékén 
➢ az úttest környékén felgyülemlő esővizek begyűjtését, szállítását és elvezetését elősegítő 

rendszer kialakítását  
➢ a járdák kialakítását a rendelkezésre álló tér függvényében 
➢ az utcai közvilágítás biztosítását 

2.Cikkely. A kivitelezés idotartama:                                                    - 24 hónap 
3.Cikkely. A beruházás finanszírozása:                                  helyi költségvetésből és más  
                                                                                                           jogszerűen létrehozott alapokból.  
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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 (2017/1301 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 Igazgatósággal és Hargita megye Prefektusi Intézményével.  
 

Székelyudvarhely, 2018. február 16-án. 
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                                                                                                                          Jegyző, 
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