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2022. február 28.-i 

31. számú HATÁROZAT 

A 2020. év elején, Romániában, a COVID – 19 által okozott katasztrófa következtébe, a 

vészhelyzeti és rekuperációs műveletek finanszírozásának a támogatott költségeinek az 

elszámolásának az érdekébe, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA)  a lehívásához, a 

kivitelezési egyezménynek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 4951/24.02.2022. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális fejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatóságnak a 4973/24.02.2022. sz. Szakjelentését, 

a Gazdasági Igazgatóságnak a 4993/24.02.2022. sz. Szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 

4985/24.02.2022. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Fejlesztésügyi, Közmunkálati és Közigazgatási Minisztérium 

22.741/MDLPA/15.02.2022. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 4.379/18.02.2022. 

sz. alatt iktattak, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) a megpályázási feltételeire 

vonatkozóan, 

Tekintettel, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) a megpályázási feltételeire, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „e” betű, megerősítve a (7) bekezdés „a” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásait mérlegelve, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, A 2020. év elején, Romániában, a COVID – 19 által okozott katasztrófa 

következtébe, a vészhelyzeti és rekuperációs műveletek finanszírozásának a támogatott 

költségeinek az elszámolásának az érdekébe, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA)  a 

lehívásához, a kivitelezési egyezményt, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely Felhatalmazza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanács Elnökét, az 1. cikkelyben előírt 

okirat aláírásával. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Regionális 

Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának és a Gazdasági Igazgatóságának, amelyek 

felelnek a végrehajtásáért. 

                                               
ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  

 

 

4951/24.02.2022. sz. 

IX/B/1 akta 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A 2020. év elején, Romániában, a COVID – 19 által okozott katasztrófa következtébe, a vészhelyzeti 

és rekuperációs műveletek finanszírozásának a támogatott költségeinek az elszámolásának az 

érdekébe, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA)  a lehívásához, a kivitelezési 

egyezménynek a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnál a 4.379/18.02.2022. sz. alatt iktatott átirattal, a Fejlesztésügyi, 

Közmunkálati és Közigazgatási Minisztérium, a tudomásunkra hozta az Európai Unió Szolidaritási 

Alapjának (EUSZA) a pályázási feltételeit. Az Európai Unió Szolidaritási Alap (EUSZA) egy nem 

visszatérítendő pénzügyi eszköz, amelyet 2002-ben hoztak létre, az Európai Unió szintjén, 

szükséghelyzetek esetére. Az alapnak a célja, a haszonélvező állam által, a 2020. év elején 

Romániában COVID-19 okozta katasztrófa következtébe, a vészhelyzeti és rekuperációs műveletek 

finanszírozására végzett közköltségek egy részének a fedezése, amelyek azonosíthatók számlákkal 

és lezárultak a támogatás kivitelezési határidejének az időpontjáig. 

Az Európai Bizottság C(2021) 6565/02.09.2021., a Fejlesztésügyi, Közmunkálati és Közigazgatási 

Minisztériumot, az EUSZA Kivitelezési Hatóságaként nevezték meg, kiutalva 5.041.260 eurós 

összeget. Ez az összeg, egyenlő módon lesz elosztva Románia 8 fejlesztési régiója között, azaz 

630.157,50 euro/fejlesztési régió. Az euró lej árfolyam, 1 euro= 4,9393 lejjel. 

Ezt az összeget, a 2020. év elején, Romániában, a COVID – 19 által okozott katasztrófa 

következtébe, a következő vészhelyzeti és rekuperációs művelet típusokhoz tartozó közköltségek az 

elszámolására lehet felhasználni: 

(1) orvosi ellátás, beleértve a gyógyszereket, az orvosi felszereléseket (beleértve a személyes 

védőfelszereléseket) és eszközöket, az orvosi ellátáshoz és a polgári védelmi infrastruktúrához 

tartozó költségek, laboranalízisek és vakcina fejlesztés, beszerzés és adminisztrálás: 

i. orvosi ellátás, beleértve a gyógyszereket, vakcinákat, orvosi felszerelések és eszközök, az orvosi 

ellátáshoz és a polgári védelmi infrastruktúrához tartozó költségek, laboranalízisek 

ii. személyes védőfelszerelések 

(2) az orvosi személyzet és más sürgősségi szolgálatok tevékenységeinek fenntartásának a 

támogatása, beleértve a kiegészítő személyzettel járó költségeket; egészségügyi ellenőrzések; az 

épületek és berendezések tisztítása: 

i. az orvosi személyzet és más sürgősségi szolgálatok működésének fenntartásának a támogatása, 

beleértve az illető személyzettel járó kiegészítő költségeket 

ii. az épületek és berendezések tisztítása, beleértve a szükséges egészségügyi ellenőrzéseket 



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

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 

(3) a lakosságnak és a kiszolgáltatott csoportoknak nyújtott speciális ellátás (például, élelmiszer 

csomagok, menhelyek, kiegészítő segítség a fogyatékos, elszigetelt vagy különösen veszélyeztetett  

személyek részére) 

i. a lakosságnak és a csoportoknak nyújtott speciális ellátás 

(4) szigorúan az egészségügyi sürgősséghez és annak a korlátozásához kapcsolódó, a felkészülés, a 

tervezési kapacitás, a kommunikáció, az értékelés és a kockázatok ügykezelésének a 

konszolidálása: 

i. a felkészülés tervezési kapacitásának a konszolidálása, a kockázatok kommunikálása, értékelése 

és ügykezelése 

(5) más rendkívüli költségek (karantén, elszigetelés, közrend): 

i. karantén, elszigetelés, közrend 

Az EUSZA által nyújtott finanszírozás potenciális Végső Haszonélvezői, a közigazgatási területi 

egységek lesznek, amelyek elvégezték a fennebb előírt, támogatott ügylet típusok valamelyikét, a 

2020. évvel kezdődőleg, Romániában a COVID-19 által okozott katasztrófa provokálta károknak az 

elhárításának érdekébe. 

A 2020. évvel kezdődőleg Maros Megye KTE, egy sor kiadást végzett, amelyek a fennebbi 

támogatottak közé sorolhatók. Mint általános szabály, a sürgősségi műveletek költségeinek a 

megbecsült értéke, nem fogja fedezni a 2020. év elején Romániában a COVID-19 okozta 

katasztrófa következtébe keletkezett összes költséget. Következésképpen, úgy ítéljük meg, hogy 

elszámolhatjuk egy részét a támogatott költségeknek, az Európai Unió Szolidaritási Alapjából. 

A közigazgatási területi egységek képviselői, 2022. április 15.-ig megküldhetik az igazoló 

okiratokat tartalmazó aktákat, a Fejlesztésügyi, Közmunkálati és Közigazgatási Minisztériumnak. 

Az akták kell tartalmazzák, a Fejlesztésügyi, Közmunkálati és Közigazgatási Minisztérium és a 

Végső Haszonélvező között megkötött Kivitelezési egyezményt, valamint az EUSZA pályázásának 

az Igazoló dokumentumait, az Egyezmény 3. Melléklete – OPIS, szerint, amelyek között 

megtalálhatóak az Egyezmény 1. Melléklete – Visszafizetési/finanszírozási kérelem és az 

Egyezmény 2. Melléklete – A törvényes képviselő sajátfelelősségére tett nyilatkozata. 

A fennebb bemutatottak értelmében, úgy ítéljük, hogy a 2020. év elején, Romániában, a COVID – 

19 által okozott katasztrófa következtébe, a vészhelyzeti és rekuperációs műveletek 

finanszírozásának a támogatott költségeinek az elszámolásának az érdekébe, az Európai Unió 

Szolidaritási Alapjának (EUSZA)  a lehívásához, a kivitelezési egyezménynek a jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezetet, alálehet vetni, megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros Megyei 

Tanács plénumának. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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