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Határozat 

Amely a technikai-gazdasági mutatók és társfinanszírozást illeti, a 114/2018-as 
Sürgősségi Kormányrendelet 71-es cikkelyének előírásait a célkitűzésnek: Kibővítése a 
vízhálózatnak és a Kécz és Genyéte környékének szennyvízelvezetése, amelyet a Nemzeti 
Fejlesztési finanszírozás foglal magába 2017-2020-ban. 

 

Margittai munícipium Helyi  Tanácsa összeült rendkívüli ülésére 2019.április 15-én. 

Figyelembe véve a Technikai vezetőség Bisa Éva 2469-es számú szakjelentését, 2019.04.11-
ből. 

A 907/2016-os Kormányrendelet 10-es cikkelyének b és c pontja szerint, amely a kiértékelési 
fázisokat és a technikai-gazdasági dokumentációnak kerettartalma, amely a ráeső célkitűzésne 
finanszírozási beruházási projektnek, az átváltó aktualizálódik a beruházó jóvoltából, 
annyiszor, ahányszor szükséges, de kötelező módon a felhatalmazás kérése és a procedúra 
véglegesítése, amely a közbeszerzést illeti, amely a finanszírozási beruházási értékre 
vonatkozik. 

A Metodológiai Normák 12-es cikkelyének 5-ös bekezdése, amely a 28/2013-as Sürgősségi 
Kormányrendelet előírásait illeti, a célkitűzés beruházását illeti, elfogadják tanácsi 
határozaton belül, amelyet a Régiók Fejlesztési Minisztériuma és a Közigazgatás 30 
kalendrisztikus napon belül, a megfelelő módon való módosítását illetően,  

Figyelembe vévea legális előírásokat, melyeket fenn említettek, rákényszerítve a technikai-
gazdasági mutatókat a beruházásnak ,, kiterjesztése a víz hálózatnak és a 
szennyvízelvesztésne a 114/2018.12.28-i Sürgősségi Kormányrendelet 71-es cikkelye szerint, 
összhangban az általános átváltóval, amelyet az itt aktuális jelentés 2-es melléklete szerint. 

Figyelembe véve a 907/2016-os Kormányrendelet 10-es cikkelyének 4-es bekezdésének b és c 
pontját, amely a kiértékelési részeket illeti és a keret-tartalma a technikai-gazdasági 
dokumentációnak, a célkitűzésnek/a beruházási célkitűzésnek, közalapokból. 

Tekintettel a Metodológiai Normák 12-es cikkelyének 4-es bekezdésének és 5-ös 
bekezdésének előírásait, amely a Nemzeti Program elfogadását illeti, amelyet elfogadnak a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Rendeletéből és az 1851/2013-as, újrakiadva, későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel. 

Összhangban a 215/2001-es Törvény 36-os cikkely 4-es bekezdésévnek d pontjával, 
összevonva a 45-ös cikkely 1. Bekezdésének, amely a közadminisztrációt illeti. 

 



Határoz: 

1.Cikkely: elfogadják a technikai-gazdasági mutatókat a beruházási célkitűzésnek ,, 
Kibővítése a Kécz és Genyéte víz és szennyvíz hálózatot illetően,amely a teljes beruházást 
illeti, amely eredménye a módosításának, a 71-es cikkely előírsait illetően, a 114/2018.12.28-
án, amely az aktuális jelentés 1. Mellékletében van belefoglalva. 

 

2.Cikkely: elfogadják az általános átváltót, amelyet aktualizálnak a beruházási célkitűzésre: a 
Víz és szennyvíz csatorna kiterjesztése Kéczben és Genyétén, a szétosztására a teljes 
beruházsának, a finanszírozási forrásnak, azaz a költségvetésés helyi költségvetés, melyet a 
2.számú melléklete a jelen jelentésnek. 

3.Cikkely: A jelen határozatot közlik: a Bihar megyei Prefektúra Intézményével, Margitta 
munícipium polgármesterével, a Technikai vezetőséggel, dossziéba. 
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13 összeült tanácsos közül, 13-an szavaztak mellette. 


