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2018.04.13-i 

26. sz. HATÁROZAT 

A “Kolozs megyei Bács község, Új Szeliste, Kóród, Papfalva településein csatornahálózat 

létrehozása” beruházás frissített műszaki és gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról és 

finanszírozási támogatásáról 

 

 

 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendkívüli ülésén;  

Figyelembe véve  a “Kolozs megyei Bács község, Újszeliste, Kóród, Papfalfa településein 

csatorna hálózat létrehozása” beruházás frissített műszaki és gazdasági mutatóinak 

jóváhagyásáról és finanszírozási támogatására vonatkozó határozattervezet; a P.N.D.L.2017-

2020 finanszírozási  keretében szereplő “Kolozs megyei Bács község, Újszeliste, Kóród, 

Papfalva településein csatorna hálózat létrehozása” beruházás frissített műszaki és gazdasági 

mutatóinak jóváhagyásáról és finanszírozási támogatására vonatkozó 2018.04.12-i 2286.sz. 

tervezet elfogadását javasló véleményezést és  indoklást; a Regionális Fejlesztési 

Minisztérium, a Közigazgatás és az Európai Alapok 2017.07.19-i 89737.sz.címzését – A 

Regionális Fejlesztés és Infrastruktúra Általános Igazgatóságán keresztül a Megvalósíthatósági 

Felmérés leadásával egyidejűleg beadható egy, a frissített műszaki, gazdasági mutatók 

jóváhagyására vonatkozó Bácsi Helyi Tanácsi Határozat is és az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt 2013-i 1851.sz. OMDRAP 8. cikkelyének (3) bekezdése (beleértve 

a helyi költségvetésből már elszámolt költségeket is) alapján a PNDL által az állami 

költségvetésből nem finanszírozott kiadási költség kategóriák esetében, kérelmezhető a 

finanszírozás biztosítása a helyi költségvetésből. 

A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt 2001.évi 215. sz. törvény 36. cikkelyének 2). bekezdésének (b) része 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, Újszeliste, Kóród, Papfalva 

településein csatornahálózat létrehozása” beruházáshoz, 227,352 lej összegben (a 2. sz. 

Mellékletnek megfelelően);  



3. Cikkely A 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 

    1.Melléklet Bács község Helyi Tanácsának 2018.04.12-i 26. sz. 

Határozatához 

 

 

MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI MUTATÓK 

A 

“Kolozs megyei Bács község, Újszeliste, Kóród, Papfalfa településein csatornahálózat 

létrehozása, csatlakozások” 

BERUHÁZÁSHOZ 

 

A beruházás teljes értéke, ÁFA-val: 
 

A beruházási cél teljes értéke = 5,892,830 lej 

Melyből C+M = 5,044,964 lej 

 

VÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA  
A beruházási cél végrehajtásának időtartama 24 hónap. 

 

KAPACITÁSOK 

 A. Fizikai kapacitások: 

  

 A csatornahálózat teljes hossza L = 11.455 m, melyből  

- DJ 105T bal oldalán található főgyűjtő PVC SN 4M csövekből áll, De = 315 

mm és a hossza 7.733 m; 

- Duplázás a DJ 105T megyei útszakasz jobb oldalán, PVC SN 4M csövekből 

De = 250 mm és a hossza 3.722 m 

 Akna: 342 db. 

 A beruházás nem biztosít szennyvíztisztító telepet, az új csatornázást, a hálózat 

üzemeltető, Kolozs Megyei Szamos Víz Művek 2017.08.29-i 22622 sz. címzése 

alapján, a Kolozsvári Valea Seaca utca, már létező csatornahálózatához 

csatlakoztatják  

 A városi csatornahálózatba ürített, kezelt háztartási szennyvizek minőségi mutatói 

összhangban lesznek az EU-s előírásokkal és a 2005.évi 002 NTPA normatívával. 

 10 szivattyú állomást biztosítanak (1F + 1R) háztartási ürüléket tartalmazó 

szennyvizet kezelő, merülő, szakaszos üzemmódú szivattyú csoportokkal, vízszint 

ellenőrző csővel, nedves beépítés, rögzített, Q=4-18m3/h és H = 6-20mCA 

jellemzőkkel. A lefolyócsövek nagy sűrűségű polietilén csövekből állnak, 

átmérőjük De = 110 mm, Pn = 4bar, teljes hossza 5.107 m. 

 210 db. egyéni csatlakozás  

 

 b. Érték kapacitás (ÁFA nélkül) 

Az alapberuházás (4. fejezet) becsült értéke 4.413.698,91 lej melyből 

     - C+I 4.041.832,05 lej 

     - Eszközök = 355.730,00 lej 

     - Eszköz szerelés = 16.136,86 lej 

Költségmutató egységenként: 352,84 lej/m cső.  



2.Melléklet Bács község Helyi Tanácsának 2018.04.12-i 26. sz. Határozatához 

 

NEM TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK (ÁFA-VAL) 

 

3.1  Felmérések 11,900.00 

3.2 Hatósági engedélyek, 

beleegyezések 

megszerzéséhez szükséges 

iratok 

23,086.00 

 3.5.3 Megvalósíthatósági 

felmérés/a beruházási 

munkálatok jóváhagyására 

vonatkozó dokumentáció és 

általános becslés 

16,969.40 

3.7  Tanácsadás 52.523,02 

3.8 Műszaki segítségnyújtás 78.784,53 

 

3. fejezetből összesen nem támogatható = 183.262,94 lej 

 

 

5.1.2 Építkezés megszervezésével 

kapcsolatos költségek 

357.00 lej 

5.2 Jutalékok, részesedések, 

adók, hitelköltségek 

43.732,14 lej 

 

5. fejezetből összesen nem támogatható = 44.089,14 lej 

 

Nem támogatható költségek összesen: 227,352 lej 


