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2020 / 92 számú HATÁROZAT 

 

„A Kovászna megyei Nagyajta helységben az Ajta patak fölött, a 9+951 km-nél, meglevő 

vashíd lebontása és egy új híd építése és a DJ 131-es és DJ 121A megyei utak közötti 

kereszteződés újrarendezése, a közlekedés elterelése egy ideiglenes híddal a DJ 131-es megyei 

útról” beruházás beavatkozási munkálatai véleményezési dokumentációját és a műszaki-

gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról szóló   2017/38-as számú Határozat 2-es számú 

mellékletének a módosítására 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. június 18-i soros ülésén,  

 elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását „A Kovászna megyei Nagyajta 

helységben az Ajta patak fölött, a 9+951 km-nél, meglevő vashíd lebontása és egy új híd építése és 

a DJ 131-es és DJ 121A megyei utak közötti kereszteződés újrarendezése, a közlekedés elterelése 

egy ideiglenes híddal a DJ 131-es megyei útról” beruházás beavatkozási munkálatai 

véleményezési dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról szóló   

2017/38-as számú Határozat 2-es számú mellékletének a módosítására 

látván a Megyei Utakat Felügyelő Osztály szakvéleményét, valamint Kovászna Megye 

Tanácsa szakbizottságainak jelentéseit, 

figyelembe véve: 

- a 2006/273–as számú pénzügyi törvényt, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel,  

- a 2008/28-as számú, a közberuházásokra vonatkozó műszaki-gazdasági 

dokumentáció keret-tartalmának, valamint a befektetési célkitűzések és beavatkozási 

munkálatok költségelőirányzatának kidolgozási szerkezetének és metodológiájának 

jóváhagyására vonatkozó kormányhatározatot, viszonyítva a 2016/907-es számú, a 

közalapokból finanszírozott befektetési célkitűzések/tervek műszaki-gazdasági 

dokumentációinak keret-tartalmára és kidolgázására vonatkozó kormányhatározat 15. 

szakasza „b” betűjéhez, 

- a 2013/28-as számú, az Országos Helyi Fejlesztési Programot jóváhagyó sürgősségi 

kormányrendelet alkalmazásának módszertani szabályzatát, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel,  

- a regionális fejlesztési és közigazgatási miniszter 2013/1851-es számú, Rendeletével 

jóváhagyott, 28/2013 sűrgösségi kormányrendelet rendelkezéseinek végrehajtására  

- a 2018./114-es számú sürgősségi rendelet 71-ik pontja által végrehajtott intézkedések 

bevezetése az állami beruházások és a költségvetési-költségvetési intézkedések területén, néhány 

normatív aktus módosítása és kiegészítése, valamint bizonyos határidők meghosszabbítását 

illetően, 



- figyelembe véve a Kovászna Megyei Tanács Műszaki-Gazdasági Bizottságának a 

2020.06.09/19-es számú véleményezését 

- a Sürgősségi kormányrendelet 2019/57-es adminisztratív kódex 173-as szakasz (5) 

bekezdés „c” betűje és a 182-es szakasz (1) bekezdés értelmében: 

 

ELHATÁROZZA: 

 

 

1. szakasz – Kovászna Megye Tanácsa 2017/38-as számú határozata 2-es számú melléklete 

jóváhagyja „A Kovászna megyei Nagyajta helységben az Ajta patak fölött, a 9+951 km-nél, 

meglevő vashíd lebontása és egy új híd építése és a DJ 131-es és DJ 121A megyei utak 

közötti kereszteződés újrarendezése, a közlekedés elterelése egy ideiglenes híddal a DJ 

131-es megyei útról” beruházás műszaki-gazdasági mutatóit, mely módosul és 

helyetesitődik a határozat szerves részét képező melléklettel.  

2. szakasz – E határozat hatálybalépésének napján a  Kovászna Megye Tanácsa 2019/76-os 

számú határozata hatályát vesziti, mely jóváhagyja a 2017/38-as számú Határozat 2-es 

számú mellékletének a módosítását  „A Kovászna megyei Nagyajta helységben az Ajta 

patak fölött, a 9+951 km-nél, meglevő vashíd lebontása és egy új híd építése és a DJ 131-es 

és DJ 121A megyei utak közötti kereszteződés újrarendezése, a közlekedés elterelése egy 

ideiglenes híddal a DJ 131-es megyei útról” beruházás beavatkozási munkálatai 

véleményezési dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. június 18. 

 

  

 

 TAMÁS Sándor 

 elnök  

 

 

Ellenjegyzi, 

        VARGA Zoltán 

Kovászna megye főjegyzője 

 

 

 

 

 

 

 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 
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