Margittai municípium Helyi Tanácsa
Bihar megye
Határozat
Amely az aktualizálását illeti a technikai-gazdasági és társfinanszírozási mutatóknak, a
technikai pályázat eredményeképpen, azaz a 66-os cikkely 10-es pontja és 20-as pontja
előírásai szerint, azaz a 91-es cikkely a2018-as /114 Sürgősségi Kormányrendelete,
,,Kiterjesztése a víz és szennyvízhálózat, Kécz és Genyéte között’’, amely tartalmazza a
finanszírozásnál a Helyi Fejlesztési Nemzeti Programot, 2017-2020-ban.

Margittai municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésére 2019.09.26-án.

Figyelembe véve a 6450-es számú szakjelentését, 2019.09.18-ból, és a becslési projektet,
amely korszerűsített a a ráeső beruházási célokkal,, Kibővítése a víz, szennyvízhálózatnak,
Kécz és Genyétén’’, felbontva a beruházás teljes értékét finanszírozási forrásokon keresztül,
azaz állami és helyi költségvetés által.

Tanulmányozva a szakjelentését a Technikai Osztálynak, amely 6508-as szám alatt van
beiktatva, 2019.09.20-án.
Figyelemmel kísérve a 46-os Helyi Tanácsi határozatot, 2019.04.15-ből és aktualizálása a
technikai-gazdasági és társfinanszírozási mutatóknak, a beruházás célnak megfelelően:
,,Kibővítése a víz és szennyvízhálózatnak Kéczben és Genyétén’’.
Figyelembe véve a Regionális Fejlesztési Minisztérium 2019.03.29 /45584 Közadminisztráció
, amely Margitta municípiumnál lett beiktatva 2139 szám/2019.04.01-én alatt, ugyanúgy, mint
a/2013 /28-as Sürgősségi Kormányrendelet, amely alapján a költségvetésbe félretett az
államtól a megkötött szerződés finanszírozásából MDRAP és amelyet módosítani tudnak az
elvégzési szerződés értékének módosításával, a fejlesztési szerződés értékének, amely fenn
van megemlítve és amely meghatározza a szükségességét és a techniai-gazdasági mutatók
újrakiadását,.
A 907/2016-os Kormányrendelet 10-es cikkelyének 4-es bekezdésének b pontja és c pontja,
amely a kidolgozás fázisát illeti és a keret-tartalmát a technikai-gazdasági dokumentációnak,
amely a szükségességét és lehetőségét illeti a végrehajtási szerződést illetően,
Figyelembe véve a 12-es cikkelye a 4-es bekezdésnek és 5-ös bekezdésnek, a Metodológiai
Normákat illetően a 28/2013-as Sürgősségi Kormányrendelet és a fejlesztési Nemzeti
Program elfogadását illetően és az 1851/2013-as Közadminisztráció, újrakiadva, későbbi
módosításokkal és kiegészítésekkel.

A Költségvetési-Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság engedélyével.
Összhangban a a 273/2006-os Közadminisztráció 44-es cikkelyének, későbbi módosításokkal
és kiegészítésekkel.
A Sürgősségi Kormányrendelet 129-es cikkelyének 4-es bekezdésének d pontja összevonva a
139-es cikkely 1. Bekezdését és a 196-os cikkely 1. Bekezdésének a pontját, amely az
Adminisztratív Kódexet illeti.

Margittai Munícipium Helyi Tanácsának

Határoz:
1.Cikkely: elfogadják a technikai-gazdasági mutatók aktualizálását, a beruházási célnak
megfelelően: Kibővítése a víz és szennyvíz hálózatnak Genyéte és Kécz környékén’’, amely a
beruházás teljes értékét illeti, amelyet eredményez a technikai projekt eredményesítése és a
módosítása.
2.Cikkely: elfogadása az általános anyagelszámolási dokumentációnak, amelyet
megvalósítanak Kéczben és Genyétén, felosztva, azaz állami költség és helyi költséget
illetően, társfinanszírozás, a költségvetési és helyi költséget illetően, a jelentés amely a 2-es
számú mellékletben van bemutatva.
3.Cikkely: A jelen határozatot közlik: Margittai munícipium Polgármesterével a Bihar megyei
Prefektúra Intézményévek, a Technikai Vezetőséggel( 2ex), kifüggesztésre a
www.marghita.ro honlapon.
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