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2020. augusztus 27.-i 

140. számú HATÁROZAT 

A „Maros megyei közbentlakásos központjainak védőfelszerelésekkel való ellátása, a COVID – 19 

egészségügyi krízis ügykezelési kapacitásának a növelésének az érdekébe” projekt európai 

alapokból való kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározásáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2020.08.23.-i 22323. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionálisfejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,  

Tekintettel, a 2014-2020-as Nagy Infrastruktúra Operatív Program, 9. Prioritási tengely – A 

lakosság egészségének a megvédése a COVID-19 által okozott világjárvány kontextusába, 9.1 

Jellegzetes célkitűzés – A COVID-19 egészségügyi krízis ügyintézési kapacitás növelésére 

vonatkozó, Pályázói Útmutató előírásaira, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet, 173. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés „b” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a „Maros megyei közbentlakásos központjainak védőfelszerelésekkel 

való ellátása, a COVID – 19 egészségügyi krízis ügykezelési kapacitásának a növelésének az 

érdekébe” projekttel javasolt beruházási listát. 

(2) A beruházási lista a jelen határozat szerves részét képező 1. sz. Mellékletbe van foglalva. 

2. cikkely Jóváhagyja a „Maros megyei közbentlakásos központjainak védőfelszerelésekkel való 

ellátása, a COVID – 19 egészségügyi krízis ügykezelési kapacitásának a növelésének az érdekébe” 

projekt költségvetését, 11.868.151,04 lej HÉA-val együtt, illetve 2.456.258,75 euro HÉA-val együtt 

(2020. augusztusi inforeuro árfolyam szerint, 1 euro=4,8318 lej). 

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

Kivitelezési Igazgatósága és a Gazdasági Igazgatósága részére, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

22323/20.08.2020 sz. 

IX/B/1 akta  

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A „Maros megyei közbentlakásos központjainak védőfelszerelésekkel való ellátása, a COVID – 19 

egészségügyi krízis ügykezelési kapacitásának a növelésének az érdekébe” projekt európai 

alapokból való kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 

határozattervezethez 

 

 

 

2020.05.15.-től megnyitották a 2014-2020-as Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretébe a 

projekteknek a megküldését, 9. Prioritási tengely – A lakosság egészségének a megvédése a 

COVID-19 által okozott világjárvány kontextusába, 9.1 Jellegzetes célkitűzés – A COVID-19 

egészségügyi krízis ügyintézési kapacitás növelése. 

Az egyik tevékenység, amelyet figyelembe vettek a projektek pályázásának a keretébe, a helyi és 

megyei közigazgatási területi egységeknek alárendelt bentlakásos szociális központok felszerelése, 

a veszélyeztetett kategóriák részére (idős személyek/fogyatékos személyek/gyermeke, stb.) a 

COVID-19 elleni védőfelszerelésekkel. 

A Maros Megyei Közigazgatási Területi Egység, a következő időszakba, a fennebb említett projekt 

pályáztatás keretébe, meg fogja küldeni a „Maros megyei közbentlakásos központok 

védőfelszerelésekkel való ellátása, a COVID – 19 egészségügyi krízis ügykezelési kapacitásának a 

növelésének az érdekébe” megnevezésű finanszírozási kérelmet. 

A projekttel be fogják szerezni és ki fogják fizetni, a 2020. 02. 01.-től beszerzett COVID-19 elleni 

védőfelszereléseket és anyagokat. A projekt menedzsmentjének a biztosításának az érdekébe, 

multifunkciós nyomtatókat és laptopokat fognak beszerezni. Ami az informálási és közzétételi 

szabályokat illeti, a haszonélvező kötelezettségeinek a betartásának az érdekébe, ideiglenes 

táblákat, permanens táblákat és öntapadós feliratokat fognak beszerezni. 

A „Maros megyei közbentlakásos központjainak védőfelszerelésekkel való ellátása, a COVID – 19 

egészségügyi krízis ügykezelési kapacitásának a növelésének az érdekébe” projekt költségvetésének 

az összértéke, 11.868.151,04 lej HÉA-val együtt, illetve 2.456.258,75 euro HÉA-val együtt (2020. 

augusztusi inforeuro árfolyam szerint, 1 euro=4,8318 lej). 

A javasolt beruházások listáját csatolták a Maros Megyei Tanács határozattervezetéhez. 

A fennebbiek értelmébe, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási törvényre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (5) bekezdés ”b” betű előírásai szerint, úgy 
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gondoljuk, hogy teljesítve vannak a törvényes feltételek, ahhoz hogy felterjeszthessék jóváhagyásra 

ezt a határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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