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2018/222. Sz. HATÁROZAT 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Kisköved u. és Győzelem u. kereszteződésénél kialakított 

„Kisköved zöld tere” KÖZTERÜLET ÚJRARENDEZÉSE -beruházási objektum műszaki-gazdasági 
mutatóinak jóváhagyásáról szóló 2017/291 sz. helyi tanácshatározat módosításáról és 

kiegészítésérő 
 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Képviselő-testülete, rendes ülésén; 
 

Látván: 
 A Közberuházási és Közbeszerzési Szolgálat által bemutatott 2018.07.16/35884 számú 

indoklást és szakvéleményt, amely által  Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Kisköved u. és 
Győzelem u. kereszteződésénél kialakított „Kisköved zöld tere” KÖZTERÜLET ÚJRARENDEZÉSE -
beruházási objektum műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról szóló 2017/291 sz. helyi 
tanácshatározat  módosítása és kiegészítése javasoltatik; 

Hargita Megye Prefektusi Intéyményének 2018.04.27-én kelt.,  6270/SL sz. átiratát (mely 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesti Hivtalában a 2018.05.03/22234 sz. van beiktatva), 
és amely által a 2017/291 sz. Helyi Tanácshatározat felülvizsgálatát, illetve a jogszerűséghez 
szükséges intézkedések meghozatalát kérvényezik; 

Tekintettel a Gazdasági, költségvetési, pénzügyi, városi magán- és közterület- igazgatási, jogi 
és helyi közigazgatási Bizottság kedvező véleményezésére; 

Tiszteletben tartva a jogszabályok kidolgozását illető jogalkotástechnikára vonatkozó, 
utólagos módosítások és kiegészítések által újraközölt 2000/24  sz. Törvény rendelkezéseit; 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215 sz. Helyi Közigazgatási 
Törvény 36. cikkelye (2) bekezdése „b” betűje, (4) bekezdése „d” betűje, 45. cikkelye (1) bekezdése, 
valamint annak  115. cikkelye  rendelkezései alapján;  

 
HATÁROZZA: 

 
1. Cikkely. Jóváhagyja Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Kisköved u. és Győzelem u. 
kereszteződésénél kialakított „Kisköved zöld tere” KÖZTERÜLET ÚJRARENDEZÉSE -beruházási 
objektum műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról szóló 2017/291 sz. helyi Tanácshatározat 
preambulumbekezdésének két- új bekezés hozzáadása általi kiegészítését, amint az következik:   

„Figyelembe véve az állami pénzeszközökből finanszírozott beruházási 
célkitűzésekkel/projektekkel kapcsolatos műszaki-gazdasági dokumentációk tartalmi 
keretére, valamint azok végrehajtási szakaszaira  vonatkozó 2016/907 sz. Kormányrendelet 
rendelkezéseit”. 
             és  
 „A műszaki-gazdasági dokumentációk kidolgozásának első fázisában a Polgármester által a 
2016/907 sz. Kormány Határozat rendelkezéseinek megfelelően jóváhagyott  37486/A/2017 
sz. Fogalmi Feljegyzés és a 37486/B/2017 sz. Tervezési Téma alapján”.  
 
2.Cikkely. A 2017/291 sz. Helyi Tanácshatározat további rendelkezései nem módosulnak.  
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3.Cikkely. Jelen Határozat végrehajtásával megbízza Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Polgármesterét, a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Beruházási Igazgatóságának Közberuházási és 
Közbeszerzési Szolgálata révén.  
4.Cikkely. Jelen határozatot a jegyző gondoskodása révén nyilvánosságra hozzák és a 
következőkkel közlik:  
- Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesterével, 
- Hargita Megye Prefektusi Intézményével, 
- Fejlesztési és Beruházási Igazgatósággal, 
- Gazdasági Igazgatósággal. 
 
 

Székelyudvarhely, 2018. augusztus 30-án 
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