
 

 

 

 

3-sz. Melléklet/Anexa nr. 3 

 

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie 

 

 

A BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE / TITLUL PROIECTULUI DE INVESTIŢIE: 

 

KÉRT TAMOGATÁS FORRÁS LEÍRÁSA /  

INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE SOLICITATE 

Helyi fejlesztési tervek finanszírozási alapja, amely a területi közigazgatási 
egységeknek a helyi költségvetési egyenleg kiegyenlítésére kiútalt áruforgalmi adó 20 
%-ából, a 18,5 % jövedelemadó 20 %-ából és a Hargita Megyei Pénzügyi 
Főigazgatóság által a 2014-es helyi adók és illetékek benemgyűjtési együtthatójának 
alkalmazásából származó összegekből hozódik létre. / Fond de finanţare a proiectelor 
de dezvoltare locală, rezultat din repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 
% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, 
împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor 
şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita, pe anul 
2014. 

Hargita Megye Tanácsa 2013-ban elindította az „Önerőből építkező Hargita megye” 
programot és előnybe részesít minden olyan beruházást, helyi kezdeményezést, 
melynek alapja a közösségi összefogás./Consiliul Județean Harghita în anul 2013 a 
inițiat ”Programul de dezvoltare a județului Harghita din surse proprii” și acordă 
prioritate acelor investiții care are la bază conlucrarea și cooperarea comunitară. 

 

1. AZ IGÉNYLŐ ADATAI / INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 

 

1.1 Helyi Önkormányzat megnevezése /  

      Denumire autoritate publică locală: 

 

1.2 Azonosító adatok / Date de identificare 

 

Postacím / Adresa poştală:  

 

 



 

 

 

 

 

Elektronikus postacím /  

Poştă electronică: 

 

Telefon / Fax:. 

 

 

 

1.3 Kapcsolattartó személy / Persoana de contact  

(Hargita Megye Tanácsával való kapcsolattartásért felelős személy neve / persoana 

care va ţine legătura cu Consiliul Județean Harghita) 

 

Család- és Keresztnév / Nume şi prenume: 

Munkahelyi Beosztás / Funcţie:  

Telefonszám / Număr de telefon: 

Elektronikus postacím / Poştă electronică: 

 

 

1.4 Még volt igényelve a Hargita Megye Tanácsától erre a célra finanszírozási 

tamogatás / Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri alocate de Consiliul 

Judeţean Harghita pe această investiţie ? 

 

Igen / Da □    Nem / Nu □ 
 

Ha igen, kérjük pontosítani az alábbiakban / Daca da, specificaţi următoarele 

informaţii: 

 

a). A beruházás jelenlegi helyzete, megvalósított eredmények / 

Stadiul actual de implementare al investiției, rezultate realizate: 

Legyen százalékban is számszerűsítve / Să fie cuantificat şi în procente. 

  

b). A beruházás teljes értéke /Valoarea  

totală a investiţiei:  (lejben / în lei) 

 

 



 

 

 

 

 

2. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYSZÍNE / LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A 

INVESTIŢIEI 

 

A helység neve / Localitatea: 

Postacím / Adresa: 

 

 

 

2.1.    A  beruházás leírása / Descrierea investiției: 

(Kérjük kiemelni, hogy az építkezési munkálatok helyi építőanyagok 

felhasználásával, valamint helyi összefogással történnek (közbirtokosság, cégek, 

más szervezetek, lakosság)! / Vă rugăm să specificați dacă construcțiile realizate în 

cadrul investițiilor sunt efectuate din materiale de construcții locale și prin 

cooperare și colaborare locală (composesorat, firme, alte organizații, contribuția 

locuitorilor) ! 

 

2.1.1. A támogatandó beruházás leírása / Activitatea pentru care se solicită 

finanţare: 

2.1.2. A beruházás általános és sajátos célja / Obiectivul investiției: 

(A beruházás általános és sajátos céljait – magyarázat az útmutatóban/ Obiectivul 

general şi obiectivele specifice ale investiției – detalii în Ghid) 

 

2.1.3. A támogatási kérés megalapozása / Justificarea necesităţii finanţării: 

(a beruházás milyen formában járul hozzá a térség gazdasági fejlődéséhez /se va 

explica modul în care contribuie  investiția la dezvoltarea durabilă a regiunii) 



 

 

 

 

2.1.4. Az igényelt támogatás hatása a beruházás megvalósítására / Impactul 

ajutorului financiar solicitat: 
(Kérjük megjelölni az alábbi kockákban a finanszírozási támogatás hatásának mértékét, a beruházás 

megvalósításának folyamatára. / Bifaţi căsuţa corespunzătoare conform cu impactul ajutorului 

financiar asupra implementării investiției, în sensul în care acesta este esenţial și are menirea de a 

accelera implementarea investiției) 

 

                                                                                      
Nagyon fontos / Foarte important                                  Fontos / Important       

 

 
    Kevésbé meghatározó / Mai puţin important     

 

2.1.5. A beruházás célcsoportjai – számszerűsítve is (ha ez lehetséges) 

/ Potenţialii beneficiari ai investiției - grupul ţintă cuantificat (dacă este cazul): 

(kérjük megnevezni célcsoportot/-kat, térjen ki a beruházás várt hatására, a közvetlenül és 

közvetetten érintett célcsoportokra / se vor indica grupurile-entităţile care vor beneficia sau vor fi 

vizate de rezultatele investiției, direct sau indirect) 

 

 

 

 

 



 

2.2. A beruházás menedzsment / Managementul investiţiei: 
(Kérjük röviden leírni a beruházás megvalósításának folyamatát – tevékenységek, határidők) Precizaţi 

metodologia de implementare a  investiției (detalierea  investiției pe activităţi, durată şi termene). 

 
 

 
Nr. 
crt. 
 

 
Tevékenység 
/Activitate  

 

 
Altevékenységek 

/Subactivităţi 
 

 
Tevékenység, 
altevékenység 
helyzete / 
Stadiul 
activităţii, 
subactivităţii 

 
Időtartam / 

Durata  
(hónapokban 

kifejezve/ 
exprimată în 

luni) 

 
Megvalósítási 

határidő / 
Termen de 
realizare 

1.      

…      

…      

…      

      

 

 

2.3. PROGRAMOKKAL, STRATEGIAKKAL, PROJEKTEKKEL VALÓ KÖLCSÖNHATÁSA  

/ RELAŢIA CU ALTE PROGRAME, STRATEGII, PROIECTE 

 

Típus / Tip Megnevezés / Denumire Kölcsönhatások / Mod de 
relaţionare 

Program /Program   

Stratégia /Strategie   

Projekt / Proiect   

Más dokumentum mely 
meghatározó jellegű nemzeti 
vagy regionális szinten / Alt 
document relevant la nivel 
naţional / regional 

  

 
 

2.4. NÉPSZERÜSÍTÉS ÉS TUDATOSÍTÁS / INFORMARE ŞI PUBLICITATE 

Kérjük írja le a tervezett népszerüsítési és tudatosítási tevékenységeket (kérjük részletezni azon 

népszerüsítési tudatosítási tevékenységeket, melyek szemléltetik a Hargita Megye Tanácsának 

hozzájárulását a beruházás megvalósításához) / prezentaţi detalii privind măsurile propuse de 

informare şi publicitate (vor fi incluse tipuri de activităţi de informare şi publicitate care reprezintă 

modul de evidenţiere al aportului Consiliului Judeţean Harghita în realizarea investiţiei) 

 



 

3. A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉSE / BUGETUL INVESTIȚIEI 

(Tetszés szerint az értékek lebonthatók költségtipusokra, vagy egységesen is feltüntethetőek / 

Opțional se poate defalca pe tipuri de cheltuieli în caz contrar se vor trece doar datele cumulate) 

 

 
 
Nr.
crt. 

 
A költségtipus 
megnevezése 

/ 
Denumirea 
cheltuielii* 

 
A költség 

teljes 
értéke 
(ÁFÁS 
érték 

lejben) /  
Val. totală 

a 
cheltuielii 

(lei cu TVA) 

Hargita Megye 
Tánácsától 

igényelt 
támogatás / 

Finanțare 
solicitată de la 

Consiliul 
Județean 
Harghita 

Önrész 
(önkormányzati 
hozzájárulás) /     

Contribuţia 
proprie 

(Consiliul local) 

Más forrás 
(4.1 és 4.2 

táblázatban 
foglaltak) 

 
Alte surse 

 (datele din 
tabelele 4.1 și 

4.2)   

% Finanszí-
rozás 

értéke 
(ÁFÁS érték 

lejben) / 
Valoarea 
finanțării 

(lei cu TVA) 

% Finanszí-
rozás 

értéke 
(ÁFÁS érték 

lejben) / 
Valoarea 
finanțării 

(lei cu TVA) 

% Finanszí-
rozás 

értéke 
(ÁFÁS érték 

lejben) / 
Valoarea 
finanțării 

(lei cu TVA) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         
 * Kérjük a költségeket a költségtipusok szerint részletezni / Cheltuielile vor fi detaliate pe elementele componente ale fiecărei categorii de 

cheltuieli. 

4. MÁS FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK / ALTE SURSE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI 

(Kérjük részletesen felsorolni a beruházás finanszírozási forrássait az alábbi táblázat szerint/ 

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale investiției, conform tabelelor de mai jos) 

 
4.1 Helyi források / Surse locale 
 

Nr.crt. Intézmény megnevezése/Denumirea 
instituției (közbirtokosság, cégek, 
más intémények és szervezetek 
hozzájárulása, lakossági hozzájárulás/ 
Donații, sponzorizări de la 
composesorate, firme, alte instituții 
și organizații, contribuția locuitorilor) 

A helyi anyag vagy 
más segítség 
megnevezése/  
Denumirea 
materialului sau 
ajutorului primit  

A helyi anyag vagy 
más segítség becsült 
értéke / Valoarea 
estimată a 
materialului sau 
ajutorului primit  

    

    

    

    

 



 

 

 
 
 
4.2  Más finanszírozási források / Alte surse de finanțare 
 

Nr. 
crt. 

A finanszírozási forrás megnevezése / Alte surse de 
finanţare 

(pl./ex.: kormányhatározatok, Kormányprogramok, 
önkormanyzati alapok, visszanemtérítendő 
finanszírozási alapok / consiliul local, Hot. Guvern, 
Programe guvernamentale, fonduri nerambursabile 
etc.) 

Finanszírozás értéke (ÁFÁS 
érték lejben) / Valoarea 

finanțării 
(lei cu TVA) 

1   

2   

3   

 
 

 
5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK / ALTE INFORMAŢII 
 

 

6. A BERUHÁZÁSI ADATLAP KITÖLTŐJÉNEK ADATAI / INFORMAŢII PRIVIND 

PERSOANA CARE A COMPLETAT  NOTA DE FUNDAMENTARE A INVESTIŢIEI 

 

Család- és Keresztnév / Nume şi prenume: 

Munkahelyi Beosztás / Funcţie:  

Aláírás / Semnătura:  

Dátum / Data: 


