
 

ROMÁNIA 

SZATMÁR MEGYE   

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
 

58/2016-OS SZÁMÚ HATÁROZAT 

az “Úthálózat korszerűsítése Vetés, Óvári és Decebal településeken, Vetés 
községben, Szatmár megyében” beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak 

jóváhagyásáról  
 
  Tekintettel, 

 Vetés község polgármesterének indokló előterjesztésére, a hivatali apparátus 

szakjelentésére, valamint Vetés község Helyi Tanácsa szakbizottságának jelentésére, 

Szem előtt tartva az újraközölt 273/2006-os helyi, közpénzügyi törvény 41.cikkely, és a 

44-es cikkely (1) bekezdés alattiakban foglaltakat, a beruházási költségekre, és a 

műszaki-gazdasági dokumentációkra vonatkoztatva; 

Figyelembe véve az újraközölt, 24/2000-es számú törvény előírásait a jogszabályok 
kibocsátásának jogtechnikai szabályozóiról, az utólagos kiegészítésekkel és 
módosításokkal, és  
a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 36-os cikkelyének (4) bekezdés d) betűje, a 45-ös cikkely 
(2) számú bekezdés a), valamint a 115. cikkely (1) bekezdés, b) betűje alattiakban 
foglaltak alapján, Vetés község Helyi Tanácsa, 
     ELHATÁROZZA 
 
     1. Cikkely Jóváhagyja az “Úthálózat korszerűsítése Vetés, Óvári és Decebal 
településeken, Vetés községben, Szatmár megyében” beruházás műszaki-gazdasági 
mutatóit a csatolt Függelék szerint, amely szerves része jelen határozatnak.  
      2.Cikkely Jelen határozat végrehajtásával megbízza Vetés község polgármesterét.  
      3.Cikkely Jelen határozatot közli Vetés község polgármesterével és Szatmár megye 
Prefektúrájával. 

VETÉS 2016., október 26-án. 

    Üléselnök,                      Ellenjegyzi, 

                     BILAN SIMONA                               Anca-Maria Pop jogász  

                 községi jegyző. 

Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen volt 12, mellette szavazott 11, ellene szavazat 0, tartózkodás 1 

szavazat. 

 
Függelék az 58/2016-os számú Határozathoz 

 

Az „Úthálózat korszerűsítése Vetés, Óvári és Decebal településeken, Vetés községben, 
Szatmár megyében” beruházás műszaki-gazdasági mutatói  

 



A beruházás elnevezése: 

 

Úthálózat korszerűsítése Vetés, Óvári és Decebal településeken, Vetés 
községben, Szatmár megyében 

Helyszín: 

Szatmár megye, Vetés község, meglevő utcák Vetés, Óvári és Decebal települések 

belterületein 

     

Beruházó: Vetés község 

 

A beruházás kedvezményezettje: Vetés község 

 

A főbb gazdasági és műszaki mutatók: 

 

1. Beruházás teljes értéke: 

 

                                                                                22.104,55 ezer lej               4.946,74 ezer euró                

 

                                                             TVA-val     26.525,46 ezer lej             5.936,09 ezer euró                

(a Román Nemzeti Bank 01.07.2015-ös árfolyamán, 1 euró = 4,4685 lej) 

 

amelyből C+M: 

                                                                                 19.171,37 ezer lej              4.290,33 ezer euró               

  

                                                              TVA-val  23.005,79 ezer lej                   5.148,43 ezer euró                

 

2. A beruházás ütemezése  (INV/C+M) 

     

 I ÉV 
 - terep tanulmányok              52,00 ezer lej                          11,64 ezer euró                

 - jóváhagyások megszerzése            20,00 ezer lej                        4,48 ezer euró               

   - tervezés                        575,00 ezer lej                 128,68 ezer euró               

 -  közbeszerzés                                                 57,50 ezer lej                        12,87 ezer euró                

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

I. ÉVBEN ÖSSZESEN                          704,50 ezer lej                    157,67 ezer euró                

 

 II. ÉV 
  - tanácsadás            191,71 ezer lej                    42,90 ezer euró                

  - műszaki felügyelet           287,56 ezer lej                    64,35 ezer euró                

  - útépítés Vetésben                  7.472,89 ezer lej            1.672,35 ezer euró               

  - útépítés Óváriban                          5.511,29 ezer lej                1.233,36 ezer euró                

  - útépítés Decebal-ban               6.187,19 ezer lej          1.384,62  ezer euró              

  

  - egyéb költségek                   1.749,41 ezer lej               391,49 ezer euró               

  --------------------------------------------------------------------------------------  

  II ÉVBEN ÖSSZESEN: 21.400,05 ezer lej               4.789,07 ezer euró                

 amelyből C+M:     19.171,37 ezer lej               4.290,33 ezer euró                

 

3. A beruházás megvalósításának időtartama (hónapokban)         18,5 hónap 

   

4. Adottságok (fizikai egységekben) 

 



- utcák hossza összesen      20.840,00 m     19.171,37 ezer lej               4.290,33 ezer euró           

- úttestek összfelülete        98.559,00 mp   15.441,46 ezer lej                 3.455,62 ezer euró               

 - mellékutak           2.027,00mp         527,82 ezer lej               118,12 ezer euró               

 - útszéli árkok            28.920,00 ml 753,60 ezer lej                     168,65 ezer euró                

  - bejárati hidak     339,00 ml   457,65 ezer lej                     102,42 ezer euró                

 

 

 

Elnök 

Bilan Simona 

 

 


