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2018. október 19.-i 

119. számú HATÁROZAT 

A „Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház integrált Járóbeteg 

rendelőjének a felszerelése” pályázatnak az európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe 

egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 22220/17.10.2018. sz. Indokolását, a Regionális 

Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

jelentését, a <<Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház integrált 

Járóbeteg rendelőjének a felszerelése>> pályázatnak az európai alapokból való kivitelezésének az 

érdekébe egyes intézkedéseknek a jóváhagyására, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház által 

küldött 13786/26.09.2018. sz. átiratot, amellyel támogatást kérnek egy finanszírozási kérésnek a 

megküldésének az érdekébe, 

A  Pályázó útmutatója - 2014-2020-as Regionális Operatív Programhoz tartozó alapoknak a 

megpályázásának az általános feltételei és a Pályázó útmutatója – az alapok megpályázásának a 

jellegzetes feltételei, 8. Prioritási tengely – Az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése, 

a 8.1. Beruházási prioritás – Beruházások az egészségügyi és szociális infrastruktúrába, amelyek 

hozzájárulnak a fejlődéshez országos, regionális és helyi szinten, csökkentve az egyenlőtlenségeket, 

ami az egészségi állapotot illeti és népszerűsítve a szociális beilleszkedést, a szociális, kulturális és 

üdülési szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a javításával, valamint az intézményesített 

szolgáltatásokról a közösségek által biztosított szolgáltatásokra való áttérés, 8.1 Jellegzetes 

Célkitűzés – Az egészségügyi, közösségi és a másodlagos szintű szolgáltatásoknak az 

elérhetőségének a növelése, főleg a szegény és elszigetelt vidékek részére, A Művelet – Járóbeteg 

rendelők, előírásait mérlegelve, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (5) bekezdés „a” betű 3. pont és a 97. cikkelynek (1) bekezdés 

előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) jóváhagyja a „Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 

integrált Járóbeteg rendelőjének a felszerelése” pályázatnak az Alkalmassági tanulmányát és a 

műszaki-gazdasági mutatóit 8.380.397,18 lejes összértékbe (HÉA-val együtt). 

(2) Az Alkalmassági tanulmányt az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
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(3) A műszaki-gazdasági mutatók a 2. sz. mellékletbe foglalt általános költségelőirányzat szerint 

vannak részletezve. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja egypartnerségnek a megkötését Maros Megye és a Dicsőszentmárton-i 

„Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház között, a <<Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Municípiumi Kórház integrált Járóbeteg rendelőjének a felszerelése>> pályázatnak a 

közös finanszírozásra és kivitelezésre való megküldésének érdekébe, a 3. sz. mellékletbe foglalt 

Partnerségi egyezmény szerint. 

(2) Felhatalmazza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy aláírja az (1) 

bekezdésbe előírt Partnerségi egyezményt. 

3. cikkely Az 1, 2 és 3 mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Regionális 

Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának és a Gazdasági Igazgatóságának, valamint a 

Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

22220/17.10.2018. sz. 

IB/2 akta  

 

INDOKOLÁS 

A „Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház integrált Járóbeteg 

rendelőjének a felszerelése” pályázatnak az európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe 

egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan  

 

Maros megyének a 2014-2020-as periódusra vonatkozó fejlesztési tervének a keretében, Maros 

megyének a 2014-2020-as periódusra vonatkozó fejlesztési stratégiája szerint, elsőbbségnek örvend 

a veszélyeztetett személyeknek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, 

egy megfelelő egészségügyi infrastruktúrának a kifejlesztésével és az orvosi szolgáltatásoknak a 

minőségének a növelésével. 

Maros megyének a 2014-2020-as periódusra vonatkozó fejlesztési stratégiája keretében, az 1.3.2 

Intézkedés – Az egészségügyi infrastruktúrának és szolgáltatásoknak a fejlesztése, városi és falusi 

környezetbe való kiépítésével, rehabilitációval, felszerelésével, kibővítésével és modernizálásával, 

egyik célja a veszélyeztetett személyeknek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének a 

javítása. Hasonlóan, az 1.3.2 intézkedésnek az egyik elsőbbséget élvező tevékenysége: a megye 

orvosi profilú egységeinek magas teljesítményű orvosi készülékekkel való felszerelésének érdekébe 

végzett beruházások. 

Figyelembe véve a lehetőséget, amelyet a 2014-2020-as Regionális Operatív Program nyújt, a 8. 

Prioritási tengely – Az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése, a 8.1. Beruházási 

prioritás – Beruházások az egészségügyi és szociális infrastruktúrába, amelyek hozzájárulnak a 

fejlődéshez országos, regionális és helyi szinten, csökkentve az egyenlőtlenségeket, ami az 

egészségi állapotot illeti és népszerűsítve a szociális beilleszkedést, a szociális, kulturális és üdülési 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a javításával, valamint az intézményesített szolgáltatásokról a 

közösségek által biztosított szolgáltatásokra való áttérés, 8.1 Jellegzetes Célkitűzés – Az 

egészségügyi, közösségi és a másodlagos szintű szolgáltatásoknak az elérhetőségének a növelése, 

főleg a szegény és elszigetelt vidékek részére, A Művelet – Járóbeteg rendelők, 

A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház beszerezte, a 

„Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház integrált Járóbeteg 

rendelőjének a felszerelése” Alkalmassági tanulmányt. 

A „Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház integrált Járóbeteg 

rendelőjének a felszerelése” Alkalmassági tanulmányt, a következők érdekébe végezték el: 

- Az orvosi ügyletnek a hatékonyságának és minőségének a növelése, a Dicsőszentmárton-i „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház járóbeteg rendelőjének a modernizálásával és 

felszerelésével; 

- A befektetett pácienseknek a kórházi kezelésének az idejének a csökkentése, a Dicsőszentmárton-i 

„Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház járóbeteg rendelőjének a felszerelésével, magas 

teljesítményű készülékekkel; 
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- A kivizsgálási és kezelési időnek a csökkentése, valamint a betegségek idő előtti 

megelőzése/kimutatása a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 

járóbeteg rendelőjének a felszerelésével; 

- Az állampolgároknak az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésnek a biztosítása, 

egy modern és hatékony egészségügyi rendszernek a megvalósításával. 

Az alkalmassági tanulmánnyal, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi 

Kórház Járóbeteg rendelőjének a felépítéséből 19 orvosi rendelőnek a felszerelését javasolják, 126 

orvosi berendezéssel és 190 bútordarabbal és informatikai felszereléssel. 

A „Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház integrált Járóbeteg 

rendelőjének a felszerelése” Alkalmassági tanulmánya által előírt teljes beruházás eléri a 

8.380.397,18 lejt – 1,801,267.53 euró HÉA-val együtt, amelyből 8.127.555,86 lejt – 1,746,922.27 

euró HÉA-val együtt, kivételesen a berendezés beszerzésére vonatkozó összeg származik. A Maros 

Megyei Tanácsnak a hozzájárulás a pályázatnak a kivitelezésének érdekébe, 167.607,95 lej, amely a 

pályázatnak a támogatható kiadásainak az értékéből 2% jelent. 

A Pályázó Útmutatójának az előírásai szerint, a támogatható pályázók a Közigazgatási területi 

egységek vagy a Közigazgatási területi egységek és a saját jogi személyiséggel rendelkező 

közegészségügyi egységek közötti partnerségek, amelyeknek egy vagy több járóbeteg rendelőjük 

van az összetételükbe, ebbe a második esetbe a pályázat/partnerség irányító a Közigazgatási 

Területi Egység lesz. Ennek értelmébe elkészítettek egy partnerségi egyezményt. 

A partnerségi egyezménynek a tárgya a felek jogainak és kötelességeinek a meghatározása, 

mindenik félnek a hozzájárulása az összkiadásoknak a társfinanszírozásához, valamint a felekre 

háruló felelősségek, a pályázathoz tartozó tevékenységeknek a kivitelezésébe és a finanszírozási 

szerződésnek az érvényességi ideje alatt. 

A Partnerségi egyezmény szerint, Maros Megyének és a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Municípiumi Kórháznak a következők lesznek a szerepeik és a felelősségeik: 

Maros Megye: 

- A Finanszírozási kérésnek az összeállítása; 

- A Finanszírozási szerződésnek az aláírása; 

- A Finanszírozási szerződésnek az előírásainak a betartása; 

- A pályázatnak a menedzsmentjének a biztosítása; 

- A közbeszerzési eljárásoknak a megszervezése és lebonyolítása; 

- A szerződéseknek az aláírása, a szolgáltatásokra/munkálatokra a pályázat keretébe; 

- A pályázat keretébe megkötött szerződéseknek a felügyelete; 

- A felszerelések/berendezéseknek az átvétele; 

- A pályázat láthatóságának a biztosítása; 

- A pályázatnak jó körülmények közötti lebonyolításának érdekébe a szükséges pénzügyi 

folyamatnak a biztosítása; 

- A pályázathoz tartozó dokumentumoknak a megőrzése és archiválása 

Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              3/3 
 

- A Finanszírozási kérésnek az összeállításához való hozzájárulás, a Dicsőszentmárton-i „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórházra vonatkozó információknak a kitöltésével; 

- A finanszírozási aktának az összeállításához való hozzájárulás, a pályázó útmutatójába kért 

mellékleteknek a Pályázat vezetőnek a rendelkezésére való bocsátásával; 

- A pályázat menedzsmentjébe való részvétel, a pályázat kivitelezési egységbe megnevezett 

személyek által, a Finanszírozási kérésbe meghatározott feladatok alapján, amint 

következnek: 

- A közbeszerzési eljárásoknak a megszervezésébe és lebonyolításába való részvétel, a 

következőkkel: 

- a beszerzendő felszereléseknek/berendezéseknek a feladat füzeteinek és/vagy a műszaki lapjainak 

az összeállítása, 

- a pályázat irányítónak a támogatása az odaítélési dokumentációknak az előkészítésébe, 

- a pályázat irányítónak a támogatása, az odaítélési dokumentációra vonatkozó, esetleges tisztázási 

kérelmeknek, a megválaszolásainak az összeállításába, 

- az ajánlatokat kiértékelő bizottságok keretében való részvétel, a szerződéseknek, az odaítélésének 

érdekébe, amelynek a tárgya felszereléseknek/berendezéseknek a beszerzése, 

- A pályázat keretébe megkötött szerződéseknek a felügyelete; 

- A beszerzett felszereléseknek/berendezéseknek az átvételi bizottságában való részvétel; 

- A műszaki dokumentációknak/aktáknak az összeállítása és a CNCAN engedélyeknek a 

beszerzés azoknak a felszereléseknek/berendezéseknek, amelyeknek szükségük van az ilyen 

engedélyre; 

- A pályázat láthatóságának a biztosítása; 

- A szükséges forrásoknak a biztosítása, a beszerzett felszereléseknek/berendezéseknek a 

működtetéséhez és karbantartásához a pályázatnak a befejezése után; 

- A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház által ügykezelt, a 

pályázathoz tartozó dokumentumok megőrzése és archiválása; 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat és tekintettel a tényre, hogy a „Dicsőszentmárton-i „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház integrált Járóbeteg rendelőjének a felszerelése” 

finanszírozási kérésnek a megküldési határideje 2018.10.21. dátum, 12:00 óra, javasoljuk 

sürgősségi rendszerbe való jóváhagyásra a „Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórház integrált Járóbeteg rendelőjének a felszerelése” pályázatnak az európai 

alapokból való kivitelezésének az érdekébe egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó 

Határozatot. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI 

IGAZGATÓSÁG 

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 
 

 

22221/17.10.2018. sz.  

IB/2 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A „Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház integrált Járóbeteg 

rendelőjének a felszerelése” pályázatnak az európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe 

egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

Maros megyének a 2014-2020-as periódusra vonatkozó fejlesztési tervének a keretében, Maros 

megyének a 2014-2020-as periódusra vonatkozó fejlesztési stratégiája szerint, elsőbbségnek örvend 

a veszélyeztetett személyeknek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, 

egy megfelelő egészségügyi infrastruktúrának a kifejlesztésével és az orvosi szolgáltatásoknak a 

minőségének a növelésével. 

Maros megyének a 2014-2020-as periódusra vonatkozó fejlesztési stratégiája keretében, az 1.3.2 

Intézkedés – Az egészségügyi infrastruktúrának és szolgáltatásoknak a fejlesztése, városi és falusi 

környezetbe való kiépítésével, rehabilitációval, felszerelésével, kibővítésével és modernizálásával, 

egyik célja a veszélyeztetett személyeknek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének a 

javítása. Hasonlóan, az 1.3.2 intézkedésnek az egyik elsőbbséget élvező tevékenysége: a megye 

orvosi profilú egységeinek magas teljesítményű orvosi készülékekkel való felszerelésének érdekébe 

végzett beruházások. 

Figyelembe véve a lehetőséget, amelyet a 2014-2020-as Regionális Operatív Program nyújt, a 8. 

Prioritási tengely – Az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése, a 8.1. Beruházási 

prioritás – Beruházások az egészségügyi és szociális infrastruktúrába, amelyek hozzájárulnak a 

fejlődéshez országos, regionális és helyi szinten, csökkentve az egyenlőtlenségeket, ami az 

egészségi állapotot illeti és népszerűsítve a szociális beilleszkedést, a szociális, kulturális és üdülési 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a javításával, valamint az intézményesített szolgáltatásokról a 

közösségek által biztosított szolgáltatásokra való áttérés, 8.1 Jellegzetes Célkitűzés – Az 

egészségügyi, közösségi és a másodlagos szintű szolgáltatásoknak az elérhetőségének a növelése, 

főleg a szegény és elszigetelt vidékek részére, A Művelet – Járóbeteg rendelők, 

A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház beszerezte, a 

„Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház integrált Járóbeteg 

rendelőjének a felszerelése” Alkalmassági tanulmányt. 

A „Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház integrált Járóbeteg 

rendelőjének a felszerelése” Alkalmassági tanulmányt, a következők érdekébe végezték el: 
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- Az orvosi ügyletnek a hatékonyságának és minőségének a növelése, a Dicsőszentmárton-i „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház járóbeteg rendelőjének a modernizálásával és 

felszerelésével; 

- A befektetett pácienseknek a kórházi kezelésének az idejének a csökkentése, a Dicsőszentmárton-i 

„Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház járóbeteg rendelőjének a felszerelésével, magas 

teljesítményű készülékekkel; 

- A kivizsgálási és kezelési időnek a csökkentése, valamint a betegségek idő előtti 

megelőzése/kimutatása a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 

járóbeteg rendelőjének a felszerelésével; 

- Az állampolgároknak az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésnek a biztosítása, 

egy modern és hatékony egészségügyi rendszernek a megvalósításával. 

Az alkalmassági tanulmánnyal, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi 

Kórház Járóbeteg rendelőjének a felépítéséből 19 orvosi rendelőnek a felszerelését javasolják, 126 

orvosi berendezéssel és 190 bútordarabbal és informatikai felszereléssel. 

A „Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház integrált Járóbeteg 

rendelőjének a felszerelése” Alkalmassági tanulmánya által előírt teljes beruházás eléri a 

8.380.397,18 lejt – 1,801,267.53 euró HÉA-val együtt, amelyből 8.127.555,86 lejt – 1,746,922.27 

euró HÉA-val együtt, kivételesen a berendezés beszerzésére vonatkozó összeg származik. A Maros 

Megyei Tanácsnak a hozzájárulás a pályázatnak a kivitelezésének érdekébe, 167.607,95 lej, amely a 

pályázatnak a támogatható kiadásainak az értékéből 2% jelent. 

A finanszírozási kérésnek a megküldésének és a pályázatnak a kivitelezésének az érdekébe 

egypartnerségi egyezményt fognak kötni Maros Megye és a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Municípiumi Kórház között, ahol Maros Megyének pályázat irányítói minősége lesz. 

A Partnerségi egyezmény szerint, Maros Megyének és a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Municípiumi Kórháznak a következők lesznek a szerepeik és a felelősségeik: 

Maros Megye: 

- A Finanszírozási kérésnek az összeállítása; 

- A Finanszírozási szerződésnek az aláírása; 

- A Finanszírozási szerződésnek az előírásainak a betartása; 

- A pályázatnak a menedzsmentjének a biztosítása; 

- A közbeszerzési eljárásoknak a megszervezése és lebonyolítása; 

- A szerződéseknek az aláírása, a szolgáltatásokra/munkálatokra a pályázat keretébe; 

- A pályázat keretébe megkötött szerződéseknek a felügyelete; 

- A felszerelések/berendezéseknek az átvétele; 

- A pályázat láthatóságának a biztosítása; 

- A pályázatnak jó körülmények közötti lebonyolításának érdekébe a szükséges pénzügyi 

folyamatnak a biztosítása; 

- A pályázathoz tartozó dokumentumoknak a megőrzése és archiválása 

Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 
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- A Finanszírozási kérésnek az összeállításához való hozzájárulás, a Dicsőszentmárton-i „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórházra vonatkozó információknak a kitöltésével; 

- A finanszírozási aktának az összeállításához való hozzájárulás, a pályázó útmutatójába kért 

mellékleteknek a Pályázat vezetőnek a rendelkezésére való bocsátásával; 

- A pályázat menedzsmentjébe való részvétel, a pályázat kivitelezési egységbe megnevezett 

személyek által, a Finanszírozási kérésbe meghatározott feladatok alapján, amint 

következnek: 

- A közbeszerzési eljárásoknak a megszervezésébe és lebonyolításába való részvétel, a 

következőkkel: 

- a beszerzendő felszereléseknek/berendezéseknek a feladat füzeteinek és/vagy a műszaki lapjainak 

az összeállítása, 

- a pályázat irányítónak a támogatása az odaítélési dokumentációknak az előkészítésébe, 

- a pályázat irányítónak a támogatása, az odaítélési dokumentációra vonatkozó, esetleges tisztázási 

kérelmeknek, a megválaszolásainak az összeállításába, 

- az ajánlatokat kiértékelő bizottságok keretében való részvétel, a szerződéseknek, az odaítélésének 

érdekébe, amelynek a tárgya felszereléseknek/berendezéseknek a beszerzése, 

- A pályázat keretébe megkötött szerződéseknek a felügyelete; 

- A beszerzett felszereléseknek/berendezéseknek az átvételi bizottságában való részvétel; 

- A műszaki dokumentációknak/aktáknak az összeállítása és a CNCAN engedélyeknek a 

beszerzés azoknak a felszereléseknek/berendezéseknek, amelyeknek szükségük van az ilyen 

engedélyre; 

- A pályázat láthatóságának a biztosítása; 

- A szükséges forrásoknak a biztosítása, a beszerzett felszereléseknek/berendezéseknek a 

működtetéséhez és karbantartásához a pályázatnak a befejezése után; 

- A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház által ügykezelt, a 

pályázathoz tartozó dokumentumok megőrzése és archiválása; 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Valer Băţaga 

 

 

 

 

Készítette: Călbază Ioan 

Ellenőrizte: Suciu Călin Szolgálat vezető 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 22223/17.10.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

A „Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház integrált Járóbeteg 

rendelőjének a felszerelése” pályázatnak az európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe 

egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 22220/17.10.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési 

Igazgatóságnak a szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely 1 bekezdés ”d” betű előírásai alapján, a Maros Megyei Tanács az 

alárendelt közszolgálatoknak az ügykezelésére vonatkozó feladatokat gyakorol, amelynek 

értelmébe, ugyanannak a jogszabálynak az (5) bekezdés ”a” betű 3. pont szerint a megyei tanács 

biztosítja a törvény szerint, az egészségügyre vonatkozó megyei érdekű közszolgáltatásoknak a 

kivitelezéséhez szükséges keretet. 

A határozattervezethez mellékelt iratokból kitűnik, hogy a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Municípiumi Kórház kérte a Maros Megyei Tanácstól, a Kórház integrált járóbeteg 

rendelőjének a felszerelésének a célszerűségi tanulmányának a jóváhagyását, illetve egy partnerség 

megkötését Maros Megye és a Kórház között, a projektnek közös finanszírozásra és kivitelezésre 

való benyújtásának érdekébe. 

A Maros megye fejlesztési stratégiájának keretében, Maros megyének a 2014-2020-as periódusra 

vonatkozó fejlesztési stratégiájával, figyelembe veszik a veszélyeztetett személyeknek az 

egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, egy megfelelő egészségügyi 

infrastruktúrának a kivitelezésével, a megye orvosi profilú egységeinek magas teljesítményű orvosi 

készülékekkel való felszerelésének érdekébe végzett beruházásoknak az elvégzésével. 

A 2014-2020-as Regionális Operatív Programmal, többek között szerveznek pályázat lehívási 

lehetőséget a 9. Tematikus célok – Szociális beilleszkedés és a szegénység megelőzése keretébe, a 

8. Prioritási tengely – „Az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése”, a 8.1. Beruházási 

prioritás – Beruházások az egészségügyi és szociális infrastruktúrába, amelyek hozzájárulnak a 

fejlődéshez országos, regionális és helyi szinten, csökkentve az egyenlőtlenségeket, ami az 

egészségi állapotot illeti és népszerűsítve a szociális beilleszkedést, a szociális, kulturális és üdülési 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a javításával, valamint az intézményesített szolgáltatásokról a 

közösségek által biztosított szolgáltatásokra való áttérés”. 
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Az egészségügyi szolgáltatások infrastruktúrájának az esetébe, elindították a 8.1 Jellegzetes 

Célkitűzés – Az egészségügyi, közösségi és a másodlagos szintű szolgáltatásoknak az 

elérhetőségének a növelése, főleg a szegény és elszigetelt vidékek részére, A Művelet – Járóbeteg 

rendelők pályázat lehívási lehetőséget. 

A Kérvényező útmutatója szerint, az A Művelet a járóbeteg rendelőknek az infrastruktúrájának a 

felújításának/modernizálásának/kibővítésének/felszerelésének a beruházásaira van szánva, beleértve 

a nem hatékony kicsi kórházaknak az újraszervezéséből/racionalizálásából származókat, 

beruházások, amelyek hozzá járulnak a szegény és a kevésbé elérhető vidékek személyeinek 

részére, az elsődleges orvosi kezeléshez való fokozott hozzáférésükhöz. 

Következésképpen, ennek a finanszírozási tengelynek keretébe a rendelkezésre bocsátott nem 

visszatérítendő európai alapok megpályázásának az érdekébe, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Municípiumi Kórház kidolgozta a dokumentációt, amely a Célszerűségi tanulmányból 

áll, amelynek a tárgya, ennek az egészségügyi egységnek az integrált járóbeteg rendelőjének a 

felszerelése. 

A Pályázó Útmutatója szerint, a támogatható pályázók a közigazgatási területi egységek vagy a 

közigazgatási területi egységek és a saját jogi személyiséggel rendelkező közegészségügyi egységek 

közötti partnerségek, amelyeknek egy vagy több járóbeteg rendelőjük van az összetételükbe.  

Ennek értelmébe, a jóváhagyásnak alávetett partnerségi egyezménnyel – a határozattervezetnek a 

melléklete, meg vannak határozva a felek jogaik és kötelezettségeik, mindenik félnek a 

hozzájárulása az összkiadásoknak a társfinanszírozásához, valamint a felekre háruló felelősségek, a 

pályázathoz tartozó tevékenységeknek a kivitelezésébe, a finanszírozási szerződésnek az 

érvényességi ideje alatt. 

Elemezve a partnerségi egyezménynek a feltételeit, úgy értékeljük, hogy ezek betartják és tükrözik, 

a két partnernek a törvényes hatásköreire és feladataira vonatkozó törvényes rendelkezéseket, 

valamint a Kérvényező útmutatójának a követelményeit, amelynek a megfontolásával állították 

össze, el lehet sajátítani, mint olyat.  

Megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a jogszabályoknak, 

a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 80-82. 

cikkelyeinek, összevetve a 30. cikkely előírásainak a betartásával készítették el. 

Az fennebb bemutatottak szempontjából, tekintettel a 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) 

bekezdés ”d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés ”a” betű 3. pont előírásaira, úgy értékeljük, hogy a 

„Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház integrált Járóbeteg 

rendelőjének a felszerelése” pályázatnak az európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe, 

egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra 

és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

Készítette: Szoverfi Gabriella / 2 pld. 


	Hot119_2018_HU
	Hot119 exp_HU
	hot119 raport spec_HU
	Hot119 raport juridic_HU

