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2019/139. Sz. HATÁROZAT 
a „SZÉKELYUDVARHELYI ORBÁN BALÁZS ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORTTERMÉNEK FELÉPÍTÉSE” - 

című projekt fő műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról, amely mutatók a tervezési 
szakaszban összeállított általános költségelőirányzatnak megfelelően,  Székelyudvarhely Megyei 

Jogú Város Helyi Tanácsának a „SZÉKELYUDVARHELYI ORBÁN BALÁZS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
SPORTTERMÉNEK FELÉPÍTÉSE” - című projekt és annak társfinanszírozásának jóváhagyásáról  

szóló 2015 december 23/144 számú határozata által kerültek jóváhagyásra  
 
 

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Képviselő-testülete, rendes ülésén; 
 

Figyelembe véve Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesterének 

328/763/S/17.06.2019 sz. jóváhagyási jelentését, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 

Polgármesterének Szakapparátusán belü működő Fejlesztési és Beruházási Igazgatóság 

328/764/S/17.06.2019 sz. szakvéleményét, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa 

Gazdasági, költségvetési, pénzügyi, városi magán- és közterület- igazgatási, jogi és helyi közigazgatási 

Szakbizottságának 328/788/S/26.06.2019 sz. véleménytervezetét, Székelyudvarhely Megyei Jogú 

Város Helyi Tanácsa Urbanisztikai, területrendezési, regionális fejlesztési, építészeti, turisztikai és 

környezetvédelmi Szakbizottságának 328/787/S/26.06.2019 sz. véleménytervezetét; 

A beruházási célkitűzések és a beavatkozási műveletek költségbecslésének kidolgozására 

szolgáló módszertan 5. cikkelye „d” betűjének rendelkezései alapján, amely módszertan a 

közpénzekből finanszírozott beruházások műszaki-gazdasági dokumentációja általános 

tartalmának, illetőleg a beruházási célkitűzések és a beavatkozási műveletek költségbecslésének 

kidolgozására szolgáló struktúra és módszertan jóváhagyásáról szóló 28/2008 sz. kormányhatározat 

révén volt jóváhagyva, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 215/2001 sz. Helyi 

Közigazgatási Törvény 126. cikkelye rendelkezéseinek tiszteletben tartásával, valamint a 

közpénzekből finanszírozott beruházások célkitűzéseit/beavatkozási műveleteit illető műszaki-

gazdasági dokumentáció kidolgozásának lépéseire és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016 sz. 

Kormányhatározat 10. cikkelye és 15. cikkelye rendelkezéseinek megfelelően; 

Látván az Országos Helyi Fejlesztési Program jóváhagyásáról szóló, utólagosn módosított és 

kiegészített 28/2013 sz. sürgösségi Kormányrendelet rendelkezéseit, valamint a Regionális 

Fejlesztési és Közigazgatási Miniszter 1851/2013 sz. rendelete által jóváhagyott, nemzeti helyi 

fejlesztési program jóváhagyásáról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 28/2013 sz. 

sürgősségi Kormányrendelet rendekezéseinek végrehalytására vonatkozó módszertani előírások 12. 

cikkelye (4) bekezdésének rendelkezéseit; 

Tekintettel az egyrészről Székelyudvarhely Megyei Jogú Város, amelyet vevő minőségben a 

Polgármester képvisel és márrészről a SC Viaduct SRL között létrejött 27820/28.05.2019 sz. építési 

beruházásra irányuló szerződésre; 
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Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 273/2006 sz. helyi közpénzügyi 

Törvény 44. cikkelye (1) bekezdésének rendelekzéseit és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi 

Tanácsa 67/2019.04.18 sz., utólagosan módosított és kiegészített határozatának előírásait, 

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 2016 évi általános költségvetésének jóváhagyásáról, valamint 

a 2020-2021-2022 éveket illető becslésekről; 

                                                                                                                                           P.H.   /körbélyegző/ 
                                                                                                                                     /olvashatatlan kézjegy/ 

 

 Az egyes intézkedéseknek a közberuházások terén történő bevezteésére, az egyes pénzügyi-

költségvetési intézkedéseknek a bevezetésére, egyes normatív okiratok  módosítására és 

kiegészítésére és az egyes határidők elhalasztására vonatkozó 114/2018. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 71. cikkelye előírásainak megfelelően és az Országos Közbeszerzési Hivatal 

elnökének a szektoriális/közbeszerzési szerződés árának kiigazítására vonatkozó 2/2018 sz. 

utasítása 4. cikkelye (1) bekezdésének, 7. cikkelye (1) bekezdésének és (2) bekezdése „b” betűjének, 

illetve 18. cikkelye (1) bekezdésének  rendelkezései szerint; 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 215/2001 sz. Helyi Közigazgatási 
Törvény 36. cikkelye (2) bekezdése „b” betűjének, ugyanazon cikkelye (4) bekezdése „d” betűjének,  
45. cikkelye (2) bekezdése „e” betűjének és 115. cikkelye (1) bekezdése „b” betűjének  rendelkezései  
értelmében; 
 

HATÁROZZA: 
 

1.Cikkely. (1) A jelen határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően jóváhagyja a 
„SZÉKELYUDVARHELYI ORBÁN BALÁZS ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORTTERMÉNEK FELÉPÍTÉSE” - 
című projekt fő műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálását, amely mutatók a tervezési szakaszban 
összeállított általános költségelőirányzatnak megfelelően,  Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Helyi Tanácsának a „SZÉKELYUDVARHELYI ORBÁN BALÁZS ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORTTERMÉNEK 
FELÉPÍTÉSE” - című projekt és annak társfinanszírozásának jóváhagyásáról  szóló 2015 december 
23/144 számú határozata által kerültek jóváhagyásra. 

(2) Jóváhagyja a  „SZÉKELYUDVARHELYI ORBÁN BALÁZS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
SPORTTERMÉNEK FELÉPÍTÉSE” - című beruházási objektum fő műszaki-gazdasági mutatóinak 
aktualizálását, a következők szerint:  

a) A munkálatok kivitelezésének időtartama: 24 hónap.  
b) A betuházás összértéke ÁFA nélkül: 6.584.303,58 lej, amelyből a C+M értéke (ÁFA nélkül) 

5.289.380,58 lej. 
2.Cikkely. (1) Jóváhagyja a „SZÉKELYUDVARHELYI ORBÁN BALÁZS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

SPORTTERMÉNEK FELÉPÍTÉSE” - című projekt aktualizált általános költségelőirányzatát, a jelen 
határozat szerves részét képező melléklet szerint.  

(2) Jóváhagyja Székelyudvarhely Megyei Jogú Város, mint a „SZÉKELYUDVARHELYI ORBÁN 
BALÁZS ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORTTERMÉNEK FELÉPÍTÉSE” - című beruházási projekt 
kedvezményezettjeként való saját hozzájárulásának- Székelyudvarhely Megyei Jogú Város helyi 
költségvetéséből történő- biztosítását 2.820.186,30 lej értékben (beleértve ÁFA-t).  

3.Cikkely. Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtásával megbízza Székelyudvarhely 
Megyei Jogú Város Polgármesterét. 
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4.Cikkely. Jelen határozatot nyilvánosságra hozzák és közlik Székelyudvarhely Megyei Jogú 
Város Polgármesterével, valamint Hargita Megye Prefektusi Intézményével a törvény által 
meghatározott feltételekkel és időtartamon belül. 

 
                                                                                                                                            

Jelen határozatot Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa az utólagos 
módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 215/2001 sz. Helyi Közigazgatási Törvény 36. 

cikkelyének, 45. cikkelye (2) bekezdése „e” betűjének  és 115. cikkelye (1) bekezdése „b” betűjének 
rendelkezéseivel összhangban,  a hivatalon belül működü összesen 19 helyi tanácsosból, 15 helyi 

tanácsos jelenlétében, 15 mellette szavazattal fogadta el.  
 
 
Székelyudvarhely, 2019. június 27-én          

 
            

 

                                        Ülésvezető,                                                                Ellenjegyzi, 
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                                     ORBÁN Árpád                                                         VENCZEL Attila                                
                             *olvashatatlan kézjegy          P.H.                        *olvashatatlan kézjegy 

 

   


