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2019. július 4-i 

208-as számú határozat 

 

 

a vonatkozó műszaki-gazdasági mutatók időszerűsítésére az 1-es mellékletnek 

megfelelően, az „Óvoda és bölcsőde létesítése a Belvedere negyedben” elnevezésű 

beruházásra vonatkozóan 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Látva a Műszaki Igazgatóság 41.4234/1752/DT/27.06.2019 számú Indoklást a vonatkozó 

műszaki-gazdasági mutatók időszerűsítésére, az 1-es mellékletnek megfelelően, az „Óvoda és 

bölcsőde létesítése a Belvedere negyedben” elnevezésű beruházásra vonatkozóan, amelyet a POR 

2014–2020-on keresztül, 4-es főtengely, 4.4-es célberuházás, 4.4-es specifikus beruházás – Az 

infrastruktúra minőségének növelése a korai neveléshez való fokozott hozzáférés biztosítása és a 

szülők munkaerő-piaci részvételének támogatása érdekében – elnevezésű program keretében 

szándékoznak finanszírozni,  

Figyelembe véve a 2018. november 29-i 364-es számú helyi tanácsi határozatot, 

amellyel jóváhagyták a fentemlített célberuházás Megvalósíthatósági Tanulmány (SF) és az 

Általános Előszámítás kidolgozását követő műszaki-gazdasági mutatókat, 

 A közberuházások területét érintő egyes intézkedések létrehozására és egyes 

költségvetési adóügyi intézkedésekre vonatkozó 114/2018-as számú sürgősségi 

kormányrendelet 71-es cikkelye (1) és (2) bekezdése és 66-os cikkelye 1-es pontja 

értelmében, és a Közpénzügyi Minisztérium – Közpénzügyekért Felelős Országos 

Ügynökség – által kibocsátott és a közbeszerzési szerződés árának kiigazítására vonatkozó 

2/2018-as számú utasítás 7-es cikkelye (2) bekezdése „c” betűje értelmében, 

 Az újraközölt, helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001-es számú törvény, 36-os 

cikkelye, (1) bek., (4) bek., „a” és „d” betűje,  a 45-ös cikkely (2) bek. és 115-ös cikkelye, 

(1) bek., „b” betűje előírásai értelmében, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

 

     

 

Elhatározza: 

 

 

1.  cikkely: Jóváhagyják vonatkozó műszaki-gazdasági mutatók időszerűsítését – az 1-es 

mellékletnek megfelelően, az „Óvoda és bölcsőde létesítése a Belvedere negyedben” 

elnevezésű beruházásra vonatkozóan, a POR 2014–2020-on keresztül, 4-es főtengely, 

4.4-es célberuházás, 4.4-es specifikus beruházás – Az infrastruktúra minőségének 

növelése a korai neveléshez való fokozott hozzáférés biztosítása és a szülők 

munkaerő-piaci részvételének támogatása érdekében.  

 

2. cikkely: Jelen határozat véghezvitelével Marosvásárhely municípium Végrehajtó 

testületét bízzák meg, a Nemzetközi Finanszírozású Projektek, Humánerőforrás-, 

Közönségszolgálati és Logisztikai Igazgatóság, a Gazdasági Igazgatóság és a Műszaki 

Igazgatóság révén. 

 



 3.  cikkely: A prefektus intézményére vonatkozó, újraközölt 340/2004-es törvény 19. 

cikkelye 1. bekezdése e betűje előírásainak értelmében, valamint a közigazgatási bírósági 

554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot közlik a Maros 

Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében.  
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Papuc Sergiu Vasile 

 

Ellenjegyzi,  

Buculei Dianora Monica, Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője 

 


