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66.sz. HATÁROZAT 

A “Kolozs megyei Bács község, Szucság településen csatorna hálózat és szennyvíztisztító 

telep” beruházás frissített műszaki és gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról és 

finanszírozási támogatásáról 

 

 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa  rendes ülésén;  

Figyelembe véve Bács község polgármestere által előterjesztett, a P.N.D.L.- 2017-

2020 finanszírozási keretében szereplő “Kolozs megyei Bács község, Szucság településen 

csatorna hálózat és szennyvíztisztító telep”beruházás frissített műszaki és gazdasági 

mutatóinak jóváhagyásáról és finanszírozási támogatására vonatkozó, határozat 

tervezetet;Hedeş Mihai ellenőr által készített 2018.10.22-i 6202 számú elfogadását javasló 

véleményezését; az  utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2013 évi 

1851.számú OMDRAP-Minisztériumi Rendelet 8.cikkelyének (3)bekezdését; 

A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt 2001.évi 215. sz. törvény 36. cikkelyének 2). bekezdésének (b) és (d) része, 

4).bekezdésének (a), (d) része, 6).bekezdésének (a)részének 1.pontja alapján; 

A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt 2001.évi 215. sz. törvény 45. cikkelyének 1.bekezdésének rendelkezései szerint: 

HATÁROZATOT HOZ: 

1. Cikkely Jóváhagyja a frissített műszaki és gazdasági mutatókat az 1.Mellékletnek 

megfelelően; 

2. Cikkely Jóváhagyja a PNDL által nem támogatott költségek finanszírozásának 

biztosítását a helyi költségvetésből a “Kolozs megyei Bács község, Szucság településen 

csatorna hálózat és szennyvíztisztító telep”beruházáshoz , 109,925.73 lej összegben (a 

2.számú Melléklet szerint), a beruházás összértéke 9.928.291,68 melyből az állami 

költségvetés finanszírozási támogatása 9,818,365.95 lej; 

3. Cikkely Jelen határozat előírásainak véghezvitelével a község polgármesterét és a 

polgármesteri hivatal könyvelőjét bízza meg. 

 

 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17 

Leadott szavazatok 17 

Igen szavazat 17 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 
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BÁCS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

KOLOZS MEGYE 

2018.10.25-i 65.számú Helyi Tanácsi Határozat 1.Melléklete 

 

 

A “Kolozs megyei Bács község, Szucság településen csatorna hálózat és szennyvíztisztító 

telep” 

BERUHÁZÁS MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI MUTATÓI  

 

 

A beruházás teljes értéke, ÁFA-val= 8.343.102,26 RON 

 

melyből C+M = 3,829,826.51 RON 

A beruházás átütemezése 

An1:INV=92,374.56 RON ÁFA nélkül C+M=0 RON 

An2:INV=4125363.85 RON ÁFA nélkül C+M=1914913.255 RON ÁFA nélkül 

An3:INV=4125363.85 RON ÁFA nélkül C+M=1914913.255 RON ÁFA nélkül 

 

Végrehajtás időtartama  
A grafikon alapján 24 hónap 

 

Kapacitások 

1. Fizikai kapacitások: 

- Csatornahálózat: Hossza=8000 m 

- 6 köztes földalatti szivattyú telep; 

- Egyéni kapcsolatok:430 darab 

- Aknák:176 darab 

- Szennyvíztisztító telep 

 Telep kapacitása 3000 LE 

 Qszi max.=680.4 m3/nap  

2. Érték kapacitások (ÁFA nélkül)-Alap beruházás 

-becsült érték –8198270.25 RON melyből  

- C+I = 3,829,826.51 RON 

- eszközök = 4,368,443.74 lej 

 

Mutató egységenkénti ára:1024.78 RON+ÁFA/m cső  



2018.10.25-i 66.számú Helyi Tanácsi Határozat 2.Melléklete 

 

A “Kolozs megyei Bács község, Szucság településen csatorna hálózat és szennyvíztisztító 

telep” beruházásra vonatkozó költségvetési kiadásokról 

 

A “Kolozs megyei Bács község, Szucság településen csatorna hálózat és szennyvíztisztító 

telep” beruházási cél Megvalósíthatósági tanulmányához csatolt Általános becslés alapján, a 

a Helyi Költségvetésből(ÁFA nélkül) a következő költségeket támogatja: 

 

Sor-

szám 

Költségek és mellékköltségek megnevezése Érték 

(ÁFA 

nélkül) 

ÁFA Érték 

(ÁFA-val) 

lej lej lej 

1.3 Környezetvédelmi rendezés és a telek 

helyreállítása eredeti állapotba 

2,457.82 466.99 2,924.81 

2.1 A célhoz szükséges közüzemi költségek 84,916.74 16,134.18 101,050.92 

3.1 Tanulmányok - - -- 

3.5 Tervezés 2,000.00 380.00 2,380.00 

 3.5.4. Hatósági beleegyezések, engedélyek 

megszerzéséhez szükséges műszaki 

dokumentáció 

2,000.00 380 2,380.00 

3.8 Technikai segítségnyújtás 3,000.00 570.00 3,570.00 

 3.8.1. Technikai segítségnyújtás a tervező 

részéről 

3,000.00 570 3,570.00 

 3.8.1.1. a munkálatok ideje alatt 1,500.00 285 1,785.00 

 3.8.1.2. az Építésügyi Állami Felügyelőség 

által jóváhagyott ellenörző programban, a 

tervező részvételére, a végrehajtásban 

szereplő fázisoknál,   

1,500.00 285 1,785.00 

5.1 Építkezés szervezése - - - 

 5.1.2. Építkezés szervezéséhez kapcsolódó 

költségek 

- - - 

ÖSSZESEN: 92,374.56 17,551.17 109,925.73 

  



A “Kolozs megyei Bács község, Szucság településen csatorna hálózat és szennyvíztisztító 

telep” beruházás  

FRISSíTETT ÁLTALÁNOS BECSLÉSE 

Sor-

szám 

Költségek és mellékköltségek megnevezése Érték (ÁFA 

nélkül) 

ÁFA Érték (ÁFA-

val) 

lej lej lej 

1 2 3.00 4.00 5 

1.FEJEZET-Telek megszerzéséhez és rendezéséhez szükséges kiadások 

1.1 Telek megszerzése - - - 

1.2 Telek rendezése - - - 

1.3 Környezetvédelmi rendezés és eredeti 

állapot visszaállítása 

2,457.82 466.99 2,924.81 

1.4. Kiadások a közművek 

áthelyezésére/megóvására  

- - - 

1. fejezet összesen 2,457.82 466.99 2,924.81 

2.FEJEZET 

A célkitűzéshez szükséges felszerelési költségek 

2.1 A beruházási cél működéséhez szükséges 

eszközök biztosítása 

84,916.74 16,134.18 101,050.92 

2. fejezet összesen 84,916.74 16,134.18 101,050.92 

3.FEJEZET- 

A tervezéssel és műszaki segítségnyújtással kapcsolatos kiadások 

3.1 Tanulmányok - - - 

 3.1.1.Telek felmérések - - - 

 3.1.2. Környezeti hatás jelentés - - - 

 3.1.3.Egyéb szaktanulmányok - - - 

3.2 Hatósági beleegyezések, engedélyek 

illetékei 

- - - 

3.3 Technikai szakértelem - - - 

3.4. Épületek energetikai tanusítványa - - - 

3.5. Tervezés 141,832.00 26,948.08 168,780.08 

 3.5.1. Tervezés témája - - - 

 3.5.2. Előzetes megvalósíthatósági 

tanulmány 

- - - 

 3.5.3. Megvalósíthatósági tanulmány/ 

intervenciós munkák jóváhagyására 

vonatkozó dokumentáció és általános 

becslés 

- - - 

 3.5.4.Hatósági engedélyek, beleegyezések 

megszerzéséhez szükséges technikai 

dokumentumok 

2,000.00 380.00 2,380.00 

 3.5.5. A műszaki tervezet és végrehajtási 

részletek technikai minőségének vizsgálata  

8,000.00 1,520.00 9,520.00 

 3.5.6. Műszaki tervezet és végrehajtási 

részletek 

131,832.00 25,048.08 156,880.08 

3.6. Közbeszerzési eljárások megszervezése - - - 

3.7. Tanácsadás - - - 

 3.7.1. A beruházási cél projekt 

menedzsmentje 

- - - 



 3.7.2. Pénzügyi ellenőrzés - - - 

3.8. Technikai segítségnyújtás 3,000.00 570.00 3,570.00 

 3.8.1. Technikai segítségnyújtás a tervező 

részéről 

3,000.00 570.00 3,570.00 

 3.8.1.1. A munkálatok ideje alatt 1,500.00 285.00 1,785.00 

 3.8.1.2. az Építésügyi Állami Felügyelőség 

által jóváhagyott ellenörző programban, a 

tervező részvételére, a végrehajtásban 

szereplő fázisoknál, 

1,500.00 285.00 1,785.00 

 3.8.2.Építkezés vezetés - - - 

 3.fejezet összesen 144,832.00 27,518.08 172,350.08 

4. FEJEZET- 

Az alapberuházás költségei 

4.1 Építkezések és létesítmények 3,699,219.39 702,851.68 4,402,071.07 

4.2 Műszaki berendezések, gépek 

összeszerelése 

22,361.76 4,248.73 26,610.49 

4.3 Összeszerelést igénylő gépek, műszaki és 

működési felszerelések  

4,368,443.74 830,004.31 5,198,448.05 

4.4 Összeszerelést nem igénylő gépek, műszaki 

és máködési felszerelések és szállító 

eszközök 

- - - 

4.5 Felszerelések - - - 

4.6 Immateriális javak - - - 

4.fejezet összesen 8,090,024.89 1,537,104.73 9,627,129.62 

5.FEJEZET - 

Egyéb költségek 

5.1 Építkezés megszervezése: 20,870.80 3,965.45 24,836.25 

 5.1.1. Építkezés megyzervezéséhez 

kapcsolódó munkálatok és felszerelések 

20,870.80 3,965.45 24,836.25 

 5.1.2.Kapcsolódó építési költségek - - - 

5.2 Jutalékok,részesedések, adók, hitelköltségek - - - 

 5.2.1. a kölcsön finanszírozásával 

kapcsolatos jutalékok és kamatok 

- - - 

 5.2.2. Építési munkálatok minőség 

ellenőrzésének ISC-hez kapcsolódó kvótája  

- - - 

 5.2.3. Város és területrendezés és építési 

munkálatok engedélye állami ellenőrzés 

ISC-hez kapcsolódó kvótája 

- - - 

 5.2.4. Szociális Lakásépítéshez kapcsolódó 

kvóta 

- - - 

 5.2.5. Megállaposások, jóváhagyások díjai 

és építési/bontási engedély 

- - - 

5.3  Egyéb és váratlan kiadások - - - 

5.4. Információ szolgáltatások és hirdetések - - - 

5.fejezet összesen 20,870.80 3,965.45 24,836.25 

6. FEJEZET- 

Műszaki próbák, tesztek és átadási költségek 

6.1  Az üzemeltető személyzet képzése - - - 

6.2 Műszaki próbák és tesztek - - - 



 6.fejezet összesen - - - 

 ÖSSZESEN 8.343.102,26 1.585.189,43 9.928.291,68 

 Melyből C+M 

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 

3,829,826.51 727,667.04 4,557,493.55 

 


