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2020 / 126 számú HATÁROZAT 

a Kovászna Megye Tanácsa 2020/86-os számú határozata 2-es számú mellékletének 

kiegészítéséről -a Kovászna Út-és Híd Rt. által a megyei utak nyári karbantartási 

munkálatai és szolgáltatásai a 2020-as évben történő elvégzésének közvetlen 

megbízására vonatkozóan 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. augusztus 27-ei soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsa 

2020/86-os számú határozata 2-es számú mellékletének kiegészítéséről -a Kovászna Út-és 

Híd Rt. által a megyei utak nyári karbantartási munkálatai és szolgáltatásai a 2020-as 

évben történő elvégzésének közvetlen megbízására vonatkozóan : 

- a Megyei Utakat Felügyelő Osztály szakvéleményét, valamint Kovászna Megye 

Tanácsa szakbizottságainak jelentéseit; 

- figyelembe véve a 2020.02.13/63-as szükségességről szolló jelentést a fontosabb 

nyári karbantartási munkálatokat és szolgáltatások közvetlen odaitélésére   a 2020-

as évre a Kovászna Út-és Híd Rt –nek; Az árképzési/frissitési modszertant, a 

jelenlegi és időszakos karbantartást és szolgáltatást illetően  a megyei érdekeltségű 

utakon, 

- látván  a  Tárgyalási jelentést, amely a Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában  

2020.08.04/15.501-es nyilván vett átirat  a  Kovászna Út-és Híd Rt. által  a megyei 

utak nyári karbantartási munkálatok és szolgáltatások  elvégzésének közvetlen 

odaitélésére  vonatkozik a 2020-as évre;  

- a 2016/98-as számú, a közbeszerzésekre vonatkozó Törvény 31. Szakasza 

szerint, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel valamint a 2018/1-es a Nemzeti 

Közbeszerzési Ügynökség elnökének utasításait (értelmezéseit) a 2016/98-as számú, a 

közbeszerzésekre vonatkozó Törvény 31. Szakaszát illetően; 

- a Sürgősségi kormányrendelet 2019/57-es adminisztratív kódex 173-as szakasz (1) 

bekezdés „f” betűje, 182-es szakasz és a 196-os szakasz (1) bekezdés „a” betűje 

értelmében: 

 

ELHATÁROZZA: 

 

Egyedi Szakasz –   a Kovászna Út-és Híd Rt. által a megyei utak nyári karbantartási 

munkálatai és szolgáltatásai a 2020-as évben történő elvégzésének közvetlen megbízására 

a 2020/86-os számú határozat  2 számú melléklete kiegészítődik 4 új pozícióval a 21-es 

pozíció után, 22-25 ös pozíciókkal, a következő tartalommal: 



 

Sorszám Szolgáltatás neve 

Á.F.A 

nélküli 

érték 

22 Keresztirányú útjelzés közuti festékkel-lej/nm 29,09 

23 Hosszirányú útjelzések-lej/nm 24,17 

24 BAD 22,4 –essel való kiegészítés 349,26 

25 BA 16-os 4 cm-es aszfaltszőnyeg-lej/nm 46,20 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. augusztus 27. 

 

 

 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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