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97-es számú határozat 

 

 

„Az Éden utca korszerűsítése” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak 

időszerűsítésére 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve: 

a) A Műszaki Igazgatóság révén a Polgármester indítványozta 2020. 11. 26-i 70539/2346 

számú Jóváhagyási referátumát, „Az Éden utca korszerűsítése” elnevezésű beruházás 

műszaki-gazdasági mutatóinak időszerűsítésére vonatkozóan,  

b) A szakrészlegek kedvező véleményezését,  

c) a Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését,  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

•  A közberuházás területén egyes intézkedések bevezetésére vonatkozó 114/2018-as 

számú sürgősségi kormányrendelet 71. cikkelye (1), (2) bekezdése és a 66. cikkelye (1) 

bekezdése, valamint a közbeszerzések árának igazítására vonatkozó 2/2018-as számú utasítás 6. 

cikkelye és 7. cikkelye (2) bekezdése „b”, „c” betűje előírásai alapján – amelyet a Közpénzügyi 

Minisztérium – Közbeszerzési Országos Ügynökség bocsátott ki,  

• A jogszabályok kidolgozásában használt jogalkotói normákra vonatkozó, újraközölt 

24/2000 számú törvény, az újraközölt, a közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 

52/2003-as törvény, 

• A közpénzügyekre vonatkozó 500/2002-es számú törvény 1. cikkelye (2) bekezdése, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

• A helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006-os számú törvény 44. cikkelye, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, valamint a közalapokból finanszírozott beruházások 

műszaki-gazdasági dokumentumainak kidolgozási szakaszaira és kerettartalmára vonatkozó 

907/2016-os számú kormányhatározat 1. cikkelye (2) bekezdése értelmében,  

• A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet a 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „b” betűje, a (4) bekezdése „d” 

betűje és a 139 cikkelye (1) bekezdése előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel,  

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a műszaki-pénzügyi mutatók időszerűsítését „Az Éden utca 

korszerűsítése” elnevezésű beruházásra vonatkozóan, az alábbiak szerint:  

 

Az időszerűsített előszámítás összértéke (beleértve HÉA) = 3.458.741,31 lej, amelyből C+M 

(beleértve HÉA) = 2.437.246,32 lej.  

A beruházás jellemzői:  

 

Valós összhosszúság    l =   740 m 

Úttest felülete     s = 4.278 m2. 



Járdák felülete    s = 1.585  m2 

Zöldövezetek felülete   s = 788 m2. 

Útszegélyek hosszúsága   l = 1.240 folyóméter 

Feljáróelemek hosszúsága   l = 240 folyóméter 

Járdaszegélyek hosszúsága   l = 2.600 folyóméter 

Beépítendő területsáv összfelülete  s = 8.335 m2 

 

1. cikkely: Visszavonják Az Éden utca korszerűsítése elnevezésű beruházás műszaki-

gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozó 2017.12.19-i 342-es számú helyi tanácsi 

határozatot.  

 

2. cikkely. A jelen határozat előírásainak teljesítésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Műszaki Igazgatóság révén.  

 

4. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, 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. 

 

 

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

(A határozatot 20 „igen” szavazattal fogadták el)  

 

 

 

 


