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2022. március 24.-i 

44. számú HATÁROZAT 

A „Páciensek biztonságának a növelése, az orvosi folyadékokat használó közkórházi egységekben” 

projekt európai alapokból való kivitelezésének érdekébe, egyes intézkedések meghatározásáról  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2022.03.17.-i 6865. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális fejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatóság szakjelentését, a Gazdasági igazgatóság – 

Költségvetési szolgálat szakjelentését, a Műszaki igazgatóság szakjelentését és a Jogügyi szolgálat 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

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

egészségének a megóvása, a COVID – 19 által okozott világjárvány kontextusában, 9.1 sajátos 

célkitűzés A COVID – 19 egészségügyi krízis ügyintézési kapacitásának a növeléséhez tartozó, a 

páciensek biztonságának a növelése, az orvosi folyadékokat használó közkórházi egységekben, az 

alapok megpályázásának, sajátos feltételeinek a Pályázó útmutatója előírásaira, 

Figyelembe véve, az ELECTROPROIECT SA által készített és a Maros Megyei Klinikai Kórház 

által, a 18.953/03.12.2021. sz. Átvételi jegyzőkönyvvel átvett, Építkezési munkálatok 

véleményezési dokumentációját (DALI), 

Az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási létesítményekhez/ 

projektekhez tartozó 907/2016. sz. Kormányhatározat 9. cikkely és 10. cikkely előírásainak a 

betartásával. 

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

Sürgősségi kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „b” betű, megerősítve a (3) bekezdés „f” 

betűvel és az (1) bekezdés „e” betű megerősítve a (7) bekezdés „a” betűvel, valamint a 182. cikkely 

előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a „Páciensek biztonságának a növelése, az orvosi folyadékokat használó 

közkórházi egységekben” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági 

mutatóit, a DALI 1. változata szerint, a beruházás 24.396.276,50 lej összértékbe (HÉA-val együtt), 

illetve 4.932.227,42 euró (2022. februári Infofer árfolyam szerint, 1 euro=4,9463 lej), amelyből 

C+M: 7.718.134,13 lej, az 1. melléklet és az általános költségelőirányzat szerint. 

2. cikkely Jóváhagyja, a „Páciensek biztonságának a növelése, az orvosi folyadékokat használó 

közkórházi egységekben” projektet, 24.396.276,50 lej összértékbe (HÉA-val együtt), illetve 

4.932.227,42 euró (2022. februári Infofer árfolyam szerint, 1 euro=4,9463 lej, a projekt magküldése 

előtti hónapban) és annak a megküldését, a 2014-2020-as Nagy Infrastruktúra Operatív Program, 9. 

prioritási tengely – A lakóság egészségének a megóvása, a COVID – 19 által okozott világjárvány 
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kontextusában, 9.1 sajátos célkitűzés A COVID – 19 egészségügyi krízis ügyintézési kapacitásának 

a növelése keretében való finanszírozásra. 

3. cikkely Jóváhagyja, a „Páciensek biztonságának a növelése, az orvosi folyadékokat használó 

közkórházi egységekben” beruházás kivitelezését, a Maros Megyei Klinikai Kórház által, Maros 

Megye köztulajdonában levő ingatlanaiban, amelyek a Marosvásárhely Municípium Polgármestere 

által kiadott 1463/30.10.2021. sz. Építkezési engedélyben vannak említve. 

4. cikkely Jóváhagyja, a Maros Megyei Tanácsra háruló saját hozzájárulását, 13.216.949,60 lej 

értékbe, a projekt értékéből 54,176%-os társfinanszírozást képezve, amelyet a megyei saját 

költségvetéséből biztosítanak, a projekt kivitelezési ideje alatt, valamint a Maros Megyei Klinikai 

Kórházra háruló hozzájárulást, 548.450,00 lejes összegbe, a projekt értékéből 2,248%-os 

társfinanszírozást képezve, összeg amelyet az intézménynek a költségvetéséből fognak biztosítani. 

5. cikkely Jóváhagyja, egy partnerségnek a megkötését, a Maros Megyei Tanács és a Maros 

Megyei Klinikai Kórház között, a „Páciensek biztonságának a növelése, az orvosi folyadékokat 

használó közkórházi egységekben” projektnek a finanszírozásra való megküldésének és a közös 

kivitelezésének a céljából, a 2. mellékletben előírt egyezmény szerint. 

6. cikkely Meghatalmazza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy aláírja az 5. 

cikkelyben előírt Partnerségi egyezményt. 

7. cikkely Az 1. és 2. mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

8. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Klinikai Kórháznak, a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusának a Regionális fejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatóságának, Műszaki 

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 

 

 

6865/17.03.2022 sz. 

IX/B/1 akta  

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A „Páciensek biztonságának a növelése, az orvosi folyadékokat használó közkórházi egységekben” 

projekt európai alapokból való kivitelezésének érdekébe, egyes intézkedések meghatározásáról 

szóló határozattervezethez 

 

 

2021.03.19.-vel, a 2014-2020-as Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretében, 9. prioritási 

tengely – A lakóság egészségének a megóvása, a COVID – 19 által okozott világjárvány 

kontextusában, 9.1 sajátos célkitűzés A COVID – 19 egészségügyi krízis ügyintézési kapacitásának 

a növelése, POIM/935/9/1/A páciensek biztonságának a növelése, az orvosi folyadékokat használó 

közkórházi egységekben. 

Ezért, a finanszírozási kérelem megküldésének érdekébe, a Maros Megyei Klinikai Kórház, a 

„Páciensek biztonságának a növelése, az orvosi folyadékokat használó közkórházi egységekben” 

projektnek, az Építkezési munkálatok véleményezési dokumentációjának (DALI) az összeállítási 

szolgáltatásait szerződte, a Marosvásárhely municípium, Gheorghe Marinescu utca 1 sz. alatti, 

Maros megyei épület részére, amelyben működik: az Aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály, 

az Urológiai Klinikai Osztály, Általános Sebészeti Klinikai Osztály, Kardiológia Osztály, 

Belgyógyászati Klinikai Osztály, Gasztroenterológiai Osztály, Nefrológiai Klinikai Osztály, Orvosi 

analízis laboratórium és az előbb felsorolt szakorvosi rendelők. 

A Pályázó útmutatójának előírásai szerint, az egy közkórházra javasolt beruházások támogatott 

maximális értéke nem haladja meg a 2.150.000 eurót. 

A műszaki dokumentációval a következők kivitelezését javasolják: 

 Orvosi folyadék készítő és elosztó állomás (Orvosi oxigén, Orvosi sűrített levegő, Orvosi 

vákuum, Széndioxid és Dinitrogén-oxid); 

 Terminál egységek a páciensek fejénél, az orvosi folyadékok, az elektromos és világítási 

vezetékek szétosztásának érdekébe, tartozékokkal felszerelve; 

 Orvosi folyadékok elosztási rendszerek; 

 Orvosi folyadékszakaszosító és riasztó elemek (oxigén kompatibilis csapok, kijelző és 

riasztó panel minden részlegre, riasztó panel a műtőkbe, oxigén ügykezelő rendszer). 

A projekt teljes értéke 24.396.276,50 lej (HÉA-val együtt), amelyből a támogatott érték 

10.630.876,90 lej, a partnerek saját hozzájárulásuk pedig, a projekt költségeihez 13.765.399,60 lej 

értékű, amelyből 13.216.949,60 lej a Maros Megyei Tanácsra hárul, 548.450,00 lej pedig a Maros 

Megyei Klinikai Kórházra hárul. 
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Figyelembe véve a fentebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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