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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2019. április 17.-i 

43. számú HATÁROZAT 

A „Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház keretében a Sürgősségi eseteket Fogadó 

Egységnek a felújítása, modernizálása és felszerelése” beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2019.04.12.-i 8928. sz. Indokolását, a Regionális 

Fejlesztési, Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 2019.04.12.-i 8929. sz. szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a 2019.04.12.-i 8941. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a S.C. Michael Trust Proiect S.R.L. tervező által elkészített dokumentációra, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási 

létesítményekre/projektekre vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációknak a kidolgozási 

lépéseinek és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat 9-10. sz. cikkely és az 

utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvénynek a 

44. cikkely előírásainak a betartásával, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. 

cikkely (1) bekezdés b), c) és d) betű, alátámasztva a (3) bekezdés f) betű és (5) bekezdés a) betű 3. 

ponttal, valamint a 97. cikkely (1) bekezdés alapján,  

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a „Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház keretében a 

Sürgősségi eseteket Fogadó Egységnek a felújítása, modernizálása és felszerelése” beruházásnak a 

műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, amely beruházásnak az 

összértéke (beleértve a 19%-os HÉA-t) 5.089.378,11 lej, amelyből C+M: 2.122.608,76 lej, a jelen 

határozat szerves részét képező 1 és 2 Mellékletei és az általános költségelőirányzat szerint. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat 

Kivitelezési Igazgatóságának, Műszaki Igazgatóságának és a Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi 

Klinikai Kórháznak, amelyek felelni fognak a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI 

IGAZGATÓSÁG 

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 
 

 

8928/12.04.2019. sz.  

____ akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A „Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház keretében a Sürgősségi eseteket Fogadó 

Egységének a felújítása, modernizálása és felszerelése” beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház jogosult finanszírozásra a POR 2014-2020 

keretében, 8-as prioritási tengely Az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése, 8.1-es 

Beruházási prioritás Beruházás az egészségügyi és szociális infrastruktúrába, amely hozzá járul a 

nemzeti, regionális és helyi szintű fejlődéshez, 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, 8.2 Jellegzetes célkitűzés A sürgősségi 

korházi kezelésnek a minőségének és a hatékonyságának a javítása, B művelet – Sürgősségi 

eseteket fogadó egységek. 

Egy finanszírozási kérésnek a benyújtásának az érdekébe, a Maros Megyei Tanács DALI 

összeállítási szolgáltatásokat szerződtetett, „Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház 

keretében a Sürgősségi eseteket Fogadó Egységének a felújítása, modernizálása és felszerelése” 

címmel, megkötve a 6153/1M/27.03.2018. sz. szerződést a S.C. Michael Trust Proiect S.R.L. 

szolgáltatóval. 

A Kórházat, amelyben a Sürgősségeket Fogadó Egység tevékenykedik, átszervezték és 

modernizálták a Világbank által finanszírozott projekt keretében, a 2012. évbe. Habár ez a helyiség 

viszonylag nem rég volt modernizálva, a nagyszámú felhasználója ennek a szolgáltatásnak, 

szükségessé teszi a Marosvásárhely-i Sürgősségi eseteket Fogadó Egységnek a modernizálását és 

felszerelését. Hasonlóan, tekintettel a tényre is, hogy a helikopter hangárt 1999. évben építették 

szükség van a felújítására és modernizálására, a terület törvényes szabványainak a betartásának az 

érdekébe. 

A koncepciós jegyzéknek és a tervezési témának az előírásai szerint, a beavatkozási munkálatoknak 

a véleményezési dokumentációja, javasolja a felújítási munkálatoknak az elvégzését a helikopter 

hangárnál és a helyiségben, ahol a Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi Klinikai Kórháznak a 

keretében működő Sürgősségi eseteket Fogadó Egység tevékenykedik, valamint felszereléseknek a 

beszerzését (orvosi felszerelések, elektronikai és IT felszerelések, bútorzat) a Marosvásárhely-i 

Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház keretében működő Sürgősségi eseteket Fogadó Egység részére. 
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A beruházásnak a kivitelezési összértéke (beleértve a 19%-os HÉA-t) az általános 

költségelőirányzat szerint 5.089.378,11 lej, amelyből C+M: 2.122.608,76 lej. A beruházási 

létesítménynek a kivitelezésének a megbecsült ideje 18 hónap. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, javasoljuk megvitatásra a „Marosvásárhely-i 

Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház keretében a Sürgősségi eseteket Fogadó Egységének a 

felújítása, modernizálása és felszerelése” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és 

műszaki-gazdasági mutatóit, beleértve a beruházásnak a vázlatos leírására vonatkozó mellékletet. 

 

 

Elnök 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI 

IGAZGATÓSÁG 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 

 

 

8929/12.04.2019. sz.  

____ akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A „Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház keretében a Sürgősségi eseteket Fogadó 

Egységének a felújítása, modernizálása és felszerelése” beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház finanszírozásra jogosult, a POR 2014-2020 

keretében, 8-as prioritási tengely Az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése, 8.1-es 

Beruházási prioritás Beruházás az egészségügyi és szociális infrastruktúrába, amely hozzá járul a 

nemzeti, regionális és helyi szintű fejlődéshez, 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, 8.2 Jellegzetes célkitűzés A sürgősségi 

korházi kezelésnek a minőségének és a hatékonyságának a javítása, B művelet – Sürgősségi 

eseteket fogadó egységek. 

Egy finanszírozási kérésnek a benyújtásának az érdekébe, a Maros Megyei Tanács DALI 

összeállítási szolgáltatásokat szerződtetett, a „Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház 

keretében a Sürgősségi eseteket Fogadó Egységének a felújítása, modernizálása és felszerelése” 

érdekébe, megkötve a 6153/1M/27.03.2018. sz. szerződést a S.C. Michael Trust Proiect S.R.L. 

szolgáltatóval. 

A Kórházat, amelyben a Sürgősségeket Fogadó Egység tevékenykedik, átszervezték és 

modernizálták a Világbank által finanszírozott projekt keretében, a 2012. évbe. Habár ez a helyiség 

viszonylag nem rég volt modernizálva, a nagyszámú felhasználója ennek a szolgáltatásnak, 

szükségessé teszi a Marosvásárhely-i Sürgősségi eseteket Fogadó Egységnek a modernizálását és 

felszerelését. Hasonlóan, tekintettel a tényre is, hogy a helikopter hangárt 1999. évben építették 

szükség van a felújítására és modernizálására, a terület törvényes szabványainak a betartásának az 

érdekébe. 

A koncepciós jegyzék és a tervezési téma szerint, a beavatkozási munkálatoknak a véleményezése, 

a következő munkálatoknak és felszereléseknek a kivitelezését és beszerzését javasolja: 

- a helikopter hangárnak a felújítása és felszerelése, mivel mostanáig nem végeztek 

modernizálási/felújítási munkálatokat, ez megállás nélkül működött 1999.-tól. Jelenleg, ezek nélkül 

a munkálatok nélkül megrongálódhat a repülő gépezetnek a funkcionalitása, ami veszélyezteti a 

személyzetnek és betegeknek az életét. 
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- egyes nyilvános értesítő, belépés ellenőrző, zárt megfigyelő kamera rendszereknek a felszerelése 

oda ahol ezek nem léteznek, belépés szempontjából kritikusnak számítanak, valamint a 

biztonságnak a biztosítása az UPU-SMURD teljes körletében. 

- Egyes ajtóknak a felszerelése azokba az övezetekbe ahol mostanig nem volt tilos a belépés, úgy 

azért, hogy biztosítva legyen a betegeknek a biztonsága és az intimitása, mint azért, hogy egy 

kifejezett korlátozásnak a létrehozásának az érdekébe, a nem engedélyezett személyeknek a 

közlekedésére vonatkozóan. 

- meleg légfüggöny berendezések felszerelése az UPU belépőkhöz, valamint a mentőautóknak a 

már létező behajtási szakaszaihoz. 

- felszereléseknek a beszerzése, a sterilitásnak a biztosításának az érdekébe, minden szolgálati 

övezetben, a felvett személyzetnek, a betegeknek és azoknak a rokonaiknak a biztonságának a 

biztosításának az érdekébe. Hasonlóan, ez a felszerelés rendkívül fontos egyes, a személyzetnek az 

életét és egészségi állapotát veszélyeztető, fertőzéseknek a megjelenésének és továbbadásának a 

megelőzésébe. 

- egy kiegészítő ventillációs rendszernek a felszerelése, a fertőzések elleni védelemnek a 

biztosításával, mivel a jelenlegi ventillációs rendszer alulméretezett, ami a körforgási/szűrési/hűtési 

kapacitást illeti. Ehhez adódik az orvosi és nem orvosi, elektromos és elektronikus készülékeknek a 

számának az indokolt növekedése, valamint a szolgálatnak a mind gyakoribb túlterhelése, a betegek 

számának a jelentős növekedésének a következtébe. 

- az úttest felújítása egy új aszfalt rétegnek a leterítésével a mentőautók bejárati övezetében, a 

bejárati ajtó előtt, illetve a kijárati ajtó után. 

- bútorzat beszerzése, megfelelő és civilizált klímának a biztosításához, úgy a betegek, mint a 

hozzátartozóik részére, a felvett személyzetnek a részére pedig decens és megfelelő 

körülményeknek a biztosításának érdekébe. 

- egyes oktatási modelleknek a beszerzése, kiképzésre és orvosi eseteknek a szimulálásának az 

érdekébe, ezeket mind oktató anyagokat fogják használni, az oktatási programok és a szakmai 

továbbképzés keretében, orvosi területen. Ezek a modellek elengedhetetlenek az oktatási 

folyamatnak a keretében, mivel az ezeknek a segítségével végzett szimulációk, lényegesen 

hozzájárulnak az információ elsajátítási folyamatnak a hatékonyabbá tételében, valamint a 

továbbképzett személyzetnek a gyakorlati készségeinek és adottságainak az elsajátításához. 

- elektronikus és informatikai felszereléseknek a beszerzése, az UPU-SMURD keretében 

jelentkezett betegekre vonatkozó orvosi adatoknak a kommunikálásának és tárolásának a 

biztosításának az érdekébe. Ezeknek a felszereléseknek a beszerzése indokolt a meg növekedett 

felkeresések szempontjából is, évről évre lényegesen növekedés létezett, ami a pácienseknek a 

számát illeti, valamint az operativitásnak a növelése, ami az orvosi vizsgálatnak a dokumentálását 

illeti, a várakozási időknek a csökkentésének az érdekébe. Ezeknek egy részét fel fogják használni 

az oktatási programok és a szakmai továbbképzés keretében, orvosi területen.  

- raklapszállítóknak a beszerzése, nagy mennyiségű árúnak és anyagnak a kezelésének az érdekébe. 

- kiegészítő orvosi felszereléseknek a beszerzése, abszolút szükségesek az orvosi vizsgálatnak a 

javításának az érdekébe. 

- nélkülözhetetlen felszereléseknek a beszerzése, a Sürgősségi eseteket Fogadó Egységnek a jó 

körülmények között való működésének az érdekébe. 
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Az általános költségelőirányzat szerint, a beruházásnak kivitelezésének az összértéke (19% HÉA-

val együtt) 5.089.378,11 lej, amelyből C+M: 2.122.608,76 lej. A beruházási létesítmények a 

megbecsült kivitelezési ideje 18 hónap. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, javasoljuk jóváhagyásra a „Marosvásárhely-i 

Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház keretében a Sürgősségi eseteket Fogadó Egységnek a felújítása, 

modernizálása és felszerelése” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-

gazdasági mutatóit, beleértve a beruházásnak a vázlatos leírására vonatkozó mellékletet. 

 

 

 

Végrehajtó igazgató 

Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Călbază Ioan 

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

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

8941/12.04.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

A „Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház keretében a Sürgősségi eseteket Fogadó 

Egységének a felújítása, modernizálása és felszerelése” beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 8928/12.04.2019. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Regionálisfejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság – 

Regionális Fejlesztési Szolgálatának a 8929/12.04.2019. sz.  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, 

elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az 

alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó 

hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a 

betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket 

határozzuk meg: 

A határozattervezetet kísérő okiratok tartalmából kitűnik, hogy a közokiratnak az elfogadására 

vonatkoznak, az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási 

létesítmények/projektekre vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációknak a kidolgozási lépéseire 

és keret tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat 5. cikkely (4) bekezdés és 9-10. 

cikkelyek, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. 

Törvény 44. cikkely (1) bekezdés, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a Helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”b” , 

”c” és ”d” betű, megerősítve a (3) bekezdés ”f” betűvel és az (5) bekezdés ”a” betű 3. pont előírásai. 

A Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház finanszírozásra jogosult, a Regionális 

Operatív Program 2014-2020 keretében, 8-as prioritási tengely – Az egészségügyi és szociális 

infrastruktúra fejlesztése, 8.1-es Beruházási prioritás, amellyel a járó beteg infrastruktúra 

felújítását/modernizálását/kibővítését/felszerelését finanszírozzák, illetve a 8.2 Jellegzetes 

célkitűzés – A sürgősségi korházi kezelésnek a minőségének és a hatékonyságának a javítása, B 

művelet – Sürgősségi eseteket fogadó egységek. 

A Pályázónak az Útmutatója szerint, ennek a programnak a haszonélvezői a közigazgatási területi 

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

közegészségügyi egységek, amelyeknek a szervezésükben, egy vagy több járó beteg rendelő 

található. 

Egy finanszírozási kérésnek a benyújtásának az érdekébe, elkészült  a műszaki-gazdasági 

dokumentáció, DALI fázis, illetve a beavatkozási munkálatoknak a véleményezési dokumentációja 
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és a beruházásnak az általános költségelőirányzata, az utólag módosított és kiegészített, a 

közalapokból finanszírozott beruházási létesítmények/projektekre vonatkozó műszaki-gazdasági 

dokumentációknak a kidolgozási lépéseire és keret tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. 

Kormányhatározat 9-10. cikkelyek előírásainak a betartásával. Ugyanannak a jogszabálynak az 5. 

cikkely (4) bekezdés előírásai szerint, a végrehajtási műszaki tervnek a kidolgozása, a műszaki-

gazdasági mutatóknak az előzetes jóváhagyásához van kötve. 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 44. 

cikkely, (1) bekezdés előírásai szerint, az új beruházási létesítményeknek, amelyeknek a 

finanszírozását a megye költségvetéséből biztosítják, a műszaki-gazdasági dokumentációit, a 

megyei tanács hagyja jóvá. 

Ami a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó illetékességi normákat illeti, megjegyezzük, hogy az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény, 91. cikkely (1) bekezdés „b” betű előírásai szerint, a megyei tanács a megye 

gazdasági-társadalmi fejlődésére vonatkozó feladatkört gyakorol, a 91. cikkely (1) bekezdés ”c” 

betű szerint, a megyei tanács a megye vagyonának az ügyintézésére vonatkozó feladatokat 

gyakorol, ugyanannak a bekezdésenek a ”d” betű előírásai szerint pedig, a megyei tanács az 

alárendelt közszolgálatoknak az ügyintésére vonatkozó hatáskört gyakorol. 

A törvénynek a 91. cikkely (1) bekezdés „b” betű által előírt feldatkör gyakorlásával, a megyei 

tanács jóváhagyja, a megyei érdekű beruházási munkálatoknak a műszaki-gazdasági 

dokumentációit, a törvény határai és feltételei szerint (a 91. cikkely (3) bekezdés ”f” betű 

rendelkezései szerint). Hasonlóan, ugyanannak a jogszabálynak a 91. cikkely (5) bekezdés ”a” betű 

3. pont előírásai szerint, az (1) bekezdés „d” betű által előírt feladatkör gyakorlásakor, a megyei 

tanács biztosítja, a hatásköre és a törvény szerint, az egészségügyre vonatkozó megyei érdekeltségű 

közszolgálatoknak a biztosításához szükséges keretet. 

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

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 81-82. cikkelyek előírásainak a betartásával készítették el. 

A fennebb bemutatottak szempontjából, úgy értékeljük, hogy a „Marosvásárhely-i Sürgősségi 

Megyei Klinikai Kórház keretében a Sürgősségi eseteket Fogadó Egységének a felújítása, 

modernizálása és felszerelése” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-

gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezet, teljesíti a törvényes feltételeket 

ahhoz, hogy alá lehessen vetni megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros Megyei Tanácsnak a 

plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 
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