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2018.02.13-i 

5.sz. HATÁROZAT 

A “Kolozs megyei Bács községben óvoda építése” beruházás frissített műszaki és 

gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról és finanszírozási támogatásáról 

 

 

 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa  rendes ülésén;  

Figyelembe véve a “Kolozs megyei Bács községben óvoda építése” beruházás 

frissített műszaki és gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról és finanszírozási támogatásáról 

szóló határozattervezetet; a 2018.02.13-i 782.sz. indoklást és a P.N.D.L.2017-2020 

finanszírozási  keretében szereplő  “Kolozs megyei Bács községben óvoda építése” beruházás 

frissített műszaki és gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról és finanszírozási támogatásáról 

szóló tervezet elfogadását javasló véleményezést ; 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).bekezdésnek (a), (d) része, 6).bekezd. (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 2017.10.19-i 71.sz.Helyi Tanácsi Határozat frissített műszaki 

és gazdasági mutatókat az 1.Mellékletnek megfelelően; 

 

2.cikkely Jóváhagyja a PNDL által nem támogatott költségek  finanszírozásának 

biztosítását a  helyi költségvetésből,  a 2017.10.19-i 71.sz.Helyi Tanácsi Határozat frissített 

adataival a “Kolozs megyei Bács községben óvoda építése” beruházás finanszírozását ,  

465590 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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    1.Melléklet a 2018.02.13-i 5.sz. Helyi Tanácsi Határozathoz 

 

 

Főbb műszaki és gazdasági mutatók a “Kolozs megyei Bács községben óvoda építése” 

beruházáshoz 

 

 teljes érték (INV-beruházás), ÁFA-val    4332.552 ezer lej 

(ezer lej) 

Melyből: 

 

- építés-épületgépészet (C+M). ÁFA-val    3536.467 ezer lej 

(ezer lej) 

- a beruházás ütemezése (INV/C+M)   3391.909/3332.129 ezer 

lej 1.ÉV 

ÁFA-val         940.643/204.338  ezer lej 2.ÉV 

- a befektetés ütemezése a befektetési cél 

 elérésének szükségessége szerint    3391.909/3332.129 ezer lej 1.ÉV 

(INV/C+M), ÁFA-val         907.043/204.338 ezer lej 2.ÉV 

- elszámolt értékek (ezer lej),     33.600 ezer lej 

ÁFA-val 

Melyből:       30.000 ezer lej (ÁFA 

mentes) 

megvalósíthatóság

i felmérési 

szolgáltatások 

3.600 ezer lej (ÁFA-

val)terep felmérési 

szolgáltatások- 

topográfiai felmérés 

-  a beruházás befejezéséhez/végrehajtásához   4298.952 ezer lej 

szükséges teljes összeg (lej ÁFA-val) 

végrehajtás időtartama (hónap): a telephely átadásának 

 időpontjától számított 24 hónap  

- kapacitások (fizikai és érték egységekben)  fejlesztési terület = 1716 

m2 

ár/m2= 2,13 ezer lej/m2 

 

  



 

    2.Melléklet a 2018.02.13-i 5.sz. Helyi Tanácsi Határozathoz 

 

A “Kolozs megyei Bács községben óvoda építése” 

beruházás, Helyi költségvetésből támogatott költségei 

 

 

A  “Kolozs megyei Bács községben óvoda építése” beruházás megvalósíthatósági felmérés 

mellékleteként benyújtott , frissített általános Becsléssel összhangban a Helyi Költségvetés a 

következő költségeket támogatja: 

 

 A telek megszerzéséhez és rendezéséhez szükséges költségek: 226.966 lej, ÁFA-val 

 Az épület energetikai tanúsítványa: 2.975 lej ÁFA-val; 

 A hatósági engedélyek, beleegyezések megszerzéséhez szükséges iratok – 4.760 lej 

ÁFA-val 

 Vélemények, megállapodások és engedélyek beszerzéséhez szükséges illetékek: 

18.051 lej; 

 Tanácsadás: 78.540 lej, ÁFA-val; 

 Műszaki segítségnyújtás: 78.540 lej, ÁFA-val; 

 Immateriális javak: 26.656 lej, ÁFA-val; 

 Építkezés megszervezésével kapcsolatos költségek: 8.891 lej ÁFA-val; 

 Jutalékok,részesedések, adók, hitelköltségek:17.831 lej; 

 Műszaki próbák, tesztek és átadási költségek: 2.380 lej ÁFA-val 

 

ÖSSZESEN: 465.590 lej 


