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6.számú HATÁROZAT 

A “Kolozs megyei Bács községMéra,Andrásháza és Szucság települések Víz ellátása”-

Vízcsatlakoztatás I.Szakasz beruházás frissített műszaki és gazdasági mutatóinak 

jóváhagyásáról és finanszírozásáról 

 

 

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 Méra, Andrásháza és Szucság 

települések Víz ellátása” Víz csatlakoztatás - I. Szakasz beruházás frissített műszaki és 

gazdasági mutatóinak jóváhagyására és finanszírozási támogatására vonatkozó, határozat 

tervezetet;Hedeş Mihai ellenőr által készített 2019.01.29-i 667.számú elfogadását javasló 

véleményezését; az  utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2013 évi 

1851.számú OMDRAP 8.cikkelyének (3)bekezdését; 

A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt 2001.évi 215. számú 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. számú 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 községMéra,Andrásháza és 

Szucság települések Víz ellátása” Víz csatlakoztatás-I.Szakasz beruházáshoz, 1,052,911 lej 

összegben (a 2.számú Melléklet szerint); a beruházás összértéke 1,708,736.12, melyből az 

állami költségvetés finanszírozása 655,825.12 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 16 

Igen szavazat 16 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 
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BÁCS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

KOLOZS MEGYE 

2019.01.31-i 6.számú Helyi Tanácsi Határozat 1.Melléklete 

 

 

A “Kolozs megyei Bács községMéra,Andrásháza és Szucság települések Víz ellátása” 

BERUHÁZÁS MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI MUTATÓI  

 

 

A beruházás teljes értéke, ÁFA-val: 
 

A beruházási cél teljes értéke = 1,708,736.12 lej 

melyből C+M = 1,210,151.96 lej 

 

VÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA 12 hónap 

 

KAPACITÁSOK 

1.Fizikai kapacitások: 

Víz ellátás: .vízellátó rendszer kibővítése PEHD 12079 ml csővezeték;  

 szelep aknák 14 darab,  

 földalatti vízcsapok 2 darab; 

 fogyasztók mérése a vízellátó rendszerből 32 elágazás;  

 a vízellátó rendszeren belül új szivattyú telep létrehozása; 

 a vízellátó rendszerben új klórozó telep létrehozása;  

 a víz tárolásához 400 m3-s tartály; 

 

2. Érték kapacitás (ÁFA nélkül) 

- alapberuházás – 1,264,468.00 lej 

- C+I = 965,698.00 lej 

- eszközök = 298,770.00 lej  



2019.01.31-i 6.számú Helyi Tanácsi Határozat 2.Melléklete 

 

ÁLTALÁNOS BECSLÉS  

A “Kolozs megyei Bács községMéra,Andrásháza és Szucság települések Víz ellátása” 

beruházásra 

 

Sor-

szám 

Költségek mellékköltségek 

megnevezése 

Érték 

(ÁFA nélkül) 

ÁFA Érték 

(ÁFA-val) 

LEJ LEJ LEJ 

1 2 3 4 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 

- - - 

1.4. Közművek áthelyezése/megóvása - - - 

 1. fejezet összesen - - - 

2.FEJEZET- A célkitűzéshez szükséges 

felszerelési költségek 

   

2.1 A beruházási cél működéséhez 

szükséges eszközök biztosítása 

- - - 

 2. fejezet összesen - - - 

3.Fejezet 

a tervezéssel és műszaki segítségnyújtással 

kapcsolatos kiadások 

   

3.1 Tanulmányok - - - 

3.2 Hatósági engedélyek, beleegyezések 

megszerzéséhez szükséges iratok 

- - - 

3.3 Technikai szakértelem - - - 

3.4 Teljesítmény és energetikai és az 

épületek energetikai tanúsítványa 

- - - 

3.5. Tervezés - - - 

 3.5.6. Technikai projekt és 

végrehajtási részletek 

64,500.00 15,480.00 79,980.00 

3.6. Közbeszerzési eljárások 

megszervezése 

- - - 

3.7. Tanácsadás - - - 

 3.7.1. A beruházási cél projekt 

menedzsmentje 

- - - 

 3.7.2. Pénzügyi ellenőrzés - - - 

3.8 Műszaki segítségnyújtás - - - 

 3.8.1. Technikai segítségnyújtás a 

tervező részéről 

- - - 

 3.8.1.1. A munkálatok ideje alatt - - - 

 3.8.1.2. az Építésügyi Állami 

Felügyelőség által jóváhagyott 

ellenörző programban, a tervező 

részvételére, a végrehajtásban 

- - - 



szereplő fázisoknál, 

 3.8.2. Építkezés vezetés 43,000.00 10,320.00 53,320.00 

 3.fejezet összesen 64,500.00 15,480.00 79,980.00 

4. FEJEZET- 

Az alapberuházás költségei 

   

4.1 Építkezések és Felszerelések 962,932.00 231,103.68 1,194,035.68 

4.2 Műszaki berendezések, gépek 

összeszerelése 

2,766.00 663.84 3,429.84 

4.3 Gépek, műszaki és működési 

felszerelések összeszereléssel 

298,770.00 71,704.80 370,474.80 

4.4 Gépek összeszerelés nélkül és szállító 

eszközök 

- - - 

4.5 Felszerelések - - - 

4.6 Immateriális javak - - - 

 4.fejezet összesen 1,264,468.00 303,472.32 1,567,940.32 

5.FEJEZET - 

Egyéb költségek 

   

5.1 Építkezés megszervezése: 10,231.00 2,455.44 12,686.44 

 5.1.1. Építkezés megyzervezéséhez 

kapcsolódó munkálatok és 

felszerelések 

10,231.00 2,455.44 12,686.44 

 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. Megállapodások, jóváhagyások 

díjai és építési/bontási engedély 

- - - 

5.3  Egyéb és váratlan kiadások 38,814.00 9,315.36 48,129.36 

5.4. Információ szolgáltatások és 

hirdetések 

- - - 

 5.fejezet összesen 49,045.00 11,770.80 60,815.80 

6. FEJEZET- 

Műszaki próbák, tesztek és átadási 

költségek 

- - - 

6.1  Az üzemeltető személyzet képzése - - - 

6.2 Műszaki próbák és tesztek - - - 

 6.fejezet összesen - - - 

 ÖSSZESEN 1,378,013.00 330,723.12 1,708,736.12 

 Melyből C+M 975,929.00 234,222.96 1,210,151.96 



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

 

 

ÖSSZESEN melyből: 1,708,736.12 

állami költségvetés 655,825.12 

helyi költségvetés 1,052,911 

 

Kedvezményezett: 

Kolozs megye, Bács község 


