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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. július 29.-i 

121. számú HATÁROZAT 

A „Maros megyei közbentlakásos központoknak 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 

140/27.08.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 20393/23.07.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionálisfejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság 2021.07.23.-i 20431. sz. Szakjelentését, a 

Gazdasági Igazgatóság – Költségvetési szolgálatának a 2021.07.23.-i 20440. sz. Szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a 2021.07.23.-i 20475. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését,  

Látva, a Nagy Infrastruktúra Operatív Program Ügykezelő Hatóságnak, az 1. sz. és a 2. sz. tisztázási 

kéréseit a „Maros megyei közbentlakásos központoknak védőfelszerelésekkel való ellátása, a 

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

kapcsolatosan, 

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 A „Maros megyei közbentlakásos központoknak 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 140/27.08.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosul és a következőképpen lesz 

kiegészítve: 

1. Az 1. cikkely módosul és a következő lesz a tatalma: 

”1. cikkely Jóváhagyja a „Maros megyei közbentlakásos központjainak védőfelszerelésekkel való 

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

projekt műszaki-gazdasági mutatóit, a következőképpen: 

1. A beruházás teljes értéke 1.800.239,14 lej HÉA-val együtt, illetve 2.442.203,56 euro HÉA-val 

együtt (Inforeuro – 2020. augusztusi árfolyam szerinti számolás, 1 euro=4,8318 lej, a projekt 

megküldése előtti hónapba). 
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2. Az azonnali kivitelezés mutatói: 

ID Azonnali kivitelezési mutató  Fejlesztési régió  Mértékegység Érték 

2S130 A SARS-CoV-2 által okozott 

krízis ügykezelésének az érdekébe 

felszerelt/támogatott közentitások  

Kevésbé fejlett entitás 11 

CV1 A beszerzett személyes védelmi 

felszerelések értéke 

Kevésbé fejlett euro 2.424.164,27 

 

2. A 2. cikkely módosul és a következő lesz a tatalma: 

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

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

projekt költségvetését, 11.800.239,14 lej HÉA-val együtt, illetve 2.442.203,56 euro HÉA-val együtt 

(2020. augusztusi inforeuro árfolyam szerinti számolás, 1 euro=4,8318 lej, a projekt megküldése 

előtti hónapba), leosztva partnerekként amint következik: 

- Projektirányító – 1. partner – Maros Megye Közigazgatási Területi Egység – 79.082,02 lej HÉA-

val együtt, a következőket képezve: 

 tájékoztatási, kommunikációs és reklám költségek (10 permanens tábla, amelyeket 

kihelyeznek a program keretében résztvevő partnerek székhelyein, a projektirányító 

kivételével, és 210 öntapadós a projekt keretében beszerzett állóeszközöknek) – 33.284,30 

lej; 

 a projekt ügyintézéséhez tartozó költségek (többfunkciós nyomtató + 3 szett festék és laptop 

+ Office licenc) – 21.997,72 lej; 

 a pénzügyi auditálással járó költségek – 23.800 lej; 

- 2. partner – Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – 2.753.842,30 

lej HÉA-val együtt, a következőket képezve: 

 védő felszerelésekkel/anyagokkal való költségek – 2.745.762,09 lej; 

 a projekt ügyintézéséhez tartozó költségek (Laptop + Office licenc és többfunkciós 

nyomtató) – 8.080,21 lej; 

- 3. partner – Mezőkapus-i Ügyintéző Egység – 1.182.161,24 lej HÉA-val együtt, védő 

felszerelésekkel/anyagokkal való költségeket képezve; 

- 4. partner – Marossárpatak-i Gondozó és Ellátási Központ – 679.333,32 lej HÉA-val együtt, védő 

felszerelésekkel/anyagokkal való költségeket képezve; 

5. partner – Holtmaros-i Gondozó és Ellátási Központ – 501.299,83 lej HÉA-val együtt, védő 

felszerelésekkel/anyagokkal való költségeket képezve; 

6. partner – Szászrégen-i Gondozó és Ellátási Központ – 581.688,63 lej HÉA-val együtt, védő 

felszerelésekkel/anyagokkal való költségeket képezve; 

7. partner – Segesvár-i Gondozó és Ellátási Központ – 335.303,41 lej HÉA-val együtt, védő 

felszerelésekkel/anyagokkal való költségeket képezve; 

8. partner – Marosvécs-i Rekuperációs és Rehabilitációs Központ – 1.618.594,59 lej HÉA-val 

együtt, védő felszerelésekkel/anyagokkal való költségeket képezve; 
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9. partner – Mikházi Rekuperációs és Rehabilitációs Központ – 1.710.441,11 lej HÉA-val együtt, 

védő felszerelésekkel/anyagokkal való költségeket képezve; 

10. partner – Szászrégen-i Képesítési és Rehabilitációs Központ – 310.500,98 lej HÉA-val együtt, 

védő felszerelésekkel/anyagokkal való költségeket képezve; 

11. partner – Alsóidecs-i Idősszemélyek Otthona – 2.047.991,81 lej HÉA-val együtt, védő 

felszerelésekkel/anyagokkal való költségeket képezve. 

3. A 2. cikkely után beiktatódik 2 új cikkely, a 2
1
 és 2

2
 cikkelyeket, a következő tartalommal: 

”2
1
 cikkely (1) Jóváhagyja, a „Maros megyei közbentlakásos központoknak védőfelszerelésekkel 

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

érdekébe” projekthez tartozó listát, a felszerelésekről/ellátmányokról 

(2) A projektbe foglalt védő felszerelések/anyagok, megtalálhatók, a jelen határozat szerves részét 

képező mellékletben. 

2
2
 cikkely A „Maros megyei közbentlakásos központoknak védőfelszerelésekkel való ellátása, a 

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

kivitelezési ideje alatt megjelenhető kapcsolódó költségeket képező összegeket, a projekt optimális 

körülmények között való kivitelezésének az érdekébe, Maros megye költségvetéséből fogják 

biztosítani.” 

2. A melléklet módosul és a jelen határozat szerves részét képező melléklettel lesz helyettesítve. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak, 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 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI 

IGAZGATÓSÁG 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 

 

 

20393/23.07.2021. sz. 

IX/B/1 akta  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A „Maros megyei közbentlakásos központoknak 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 

140/27.08.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanács, 2020.09.16.-án benyújtotta a „Maros megyei közbentlakásos 

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

kapacitásának a növelésének az érdekébe” projektnek a finanszírozási kérését. 

A Nagy Infrastruktúra Operatív Program Ügykezelő Hatósága, az 1. sz. és a 2. sz. tisztázási 

kéréseivel többek között a következőket kérték: 

- A Maros Megyei Tanács 140/27.08.2020. sz. Határozatának a módosítását, beiktatva a projekt 

műszaki-gazdasági mutatóinak és a 2S130 – A SARS-CoV-2 által okozott egészségügyi krízis 

ügykezelésének érdekébe felszerelt/támogatott közentitások, mutatónak a jóváhagyását; 

- A 10. Melléklet – A projektben javasolt felszerelések/ellátmányok listájának a módosítása, az 

ideiglenes pannók és a 10 multifunkcionális nyomtatónak a kiiktatásával; 

- A projekt pénzügyi auditálási tevékenységének a projekt keretébe való beiktatása. 

Figyelembe véve, a Nagy Infrastruktúra Operatív Program Ügykezelő Hatósága által igényelteket, 

szükség van a Maros Megyei Tanács 140/27.08.2020. sz. Határozatának a módosítására, a projekt 

műszaki-gazdasági mutatóinak és a 2S130 – A SARS-CoV-2 által okozott egészségügyi krízis 

ügykezelésének érdekébe felszerelt/támogatott közentitások, mutatónak a jóváhagyásainak a 

beiktatásának az érdekébe. 

A kért módosítások következtébe, a projekt teljes költségvetése, csökken 11.868.151.04 lejről HÉA-

val együtt, azaz 2.456.258,75 euróról HÉA-val együtt (Infofer – 2020. augusztusi árfolyam szerint, 

1 euro=4,8318 lej), 11.800.239,14 lejre HÉA-val együtt, illetve 2.442.203,56 euróra HÉA-val 

együtt. 

A fennebbi hivatkozások szellemébe, úgy tartjuk, hogy teljesítve vannak a feltételek ahhoz, hogy a 

határozattervezetet alávessék megvitatásra és jóváhagyásra. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc  
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