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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. június 25.-i 

102. számú HATÁROZAT 

A ”Maros megyei bentlakásos központoknak védő felszerelésekkel való ellátása, a COVID-19 

egészségügyi krízisnek az ügykezelési kapacitásának a növeléséért” projekt megküldésének és 

kivitelezésének az érdekébe, egy partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2020.06.19.-i 16184. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a Szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

19109/S.M.20.05.2020. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 13751/27.05.2020. sz. 

alatt iktattak, 

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

COVID-19 által okozott világjárvány kontextusában a lakóságnak az egészségének a védelme, 9.1 

Jellegzetes célkitűzés – A COVID-19 egészségügyi krízis ügykezelési kapacitásának a növelése, 

Kérvényezői Útmutatónak az előírásaira, 

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 rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a partnerségnek a megkötését, a Maros Megyei Közigazgatási Területi 

Egység, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Mezőkapus-i 

Menedzsment Egység, a Marossárpatak-i Gondozó és Ápoló Központ, a Holtmaros-i Gondozó és 

Ápoló Központ, a Szászrégen-i Gondozó és Ápoló Központ, a Segesvár-i Gondozó és Ápoló 

Központ, a Marosvécs-i Ideg és Elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központ, a 

Mikházi Ideg és Elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központ, a Szászrégen-i 

Gondozó és Rehabilitációs Központ, az Alsóidecs-i Idősszemélyek Otthona között, a ”Maros 

megyei bentlakásos központoknak védő felszerelésekkel való ellátása, a COVID-19 egészségügyi 

krízisnek az ügykezelési kapacitásának a növeléséért” projekt megküldésének és kivitelezésének az 

érdekébe, a jelen határozat szerves részét képező mellékletben előírt egyezmény szerint.    

2. cikkely Felhatalmazza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy aláírja az 1. 

cikkelyben előírt Partnerségi egyezményt.  

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

Főigazgatósággal, a Mezőkapus-i Menedzsment Egységgel, a Marossárpatak-i Gondozó és Ápoló 

Központtal, a Holtmaros-i Gondozó és Ápoló Központtal, a Szászrégen-i Gondozó és Ápoló 

Központtal, a Segesvár-i Gondozó és Ápoló Központtal, a Marosvécs-i Ideg és Elmegyógyászati 
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Rekuperációs és Rehabilitációs Központtal, a Mikházi Ideg és Elmegyógyászati Rekuperációs és 

Rehabilitációs Központtal, a Szászrégen-i Gondozó és Rehabilitációs Központtal, az Alsóidecs-i 

Idősszemélyek Otthonának, a Maros Megyei Tanácsnak 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 

 

 

16184/19.06.2020 sz. 

IX/B/1 akta  

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A ”Maros megyei bentlakásos központoknak védő felszerelésekkel való ellátása, a COVID-19 

egészségügyi krízisnek az ügykezelési kapacitásának a növeléséért” projekt megküldésének és 

kivitelezésének az érdekébe, egy partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

2020.05.15.-én pályázati felhívás indult a 2014-2020-as Nagy Infrastrukturális Operatív Program, 9. 

Prioritási tengely – A COVID-19 által okozott világjárvány kontextusában a lakóságnak az 

egészségének a védelme, 9.1 Jellegzetes célkitűzés – A COVID-19 egészségügyi krízis ügykezelési 

kapacitásának a növelése, keretében. 

A pályázat felhívás keretében, figyelembe vett tevékenységek között megtalálható, a helyi és 

megyei Közigazgatási területi egységeknek alárendelt, a veszélyeztetett kategóriák bentlakásos 

szociális központoknak (idős személyek/fogyatékos személyek/gyermekek stb.) főleg a 

személyzetnek a felszerelése védőeszközökkel, anélkül, hogy korlátozva lennének: kezeslábas, 

kapucnival és lábbeli védelemmel együtt, arcvédő, egyszer használatos kesztyűk, légzésvédő 

maszkok, biocidok és védő anyagok, stb. 

A bentlakásos szociális központok felszerelési pályázatainak a kiválasztható kérvényezői, a helyi 

közigazgatási hatóságok partnerségbe a megye veszélyeztetett kategóriáinak, a szociális támogatási 

közszolgálatainak az ellátóival. 

Azoknak a pályázatoknak, amelyeknek a támogatható pályázói, a helyi közhatóságok partnerségbe 

a megyei szociális támogatási szolgálatokkal, a megpályázható maximális összege 3 millió euro. A 

támogatott költségekre fizethető maximális érték 100% lehet, nincs szükséges saját 

társfinanszírozásra/hozzájárulásra, a támogatott költségek haszonélvezői részéről. 

A finanszírozó által kért, a finanszírozási kérvényhez csatolandó dokumentumok között található a 

Partnerségi egyezmény is. Figyelembe véve a Kérvényező Útmutatójának az előírásait és tekintettel 

a tényre, hogy ezen pályázati felhívás keretében a finanszírozandó tevékenységek között 

megtalálható a finanszírozási kérelemnek a benyújtásáig végzett védőfelszereléseknek a beszerzése 

is, illetve arra, hogy ezeket a beszerzéseket a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság és a jogi személyiséggel rendelkező szociális támogatási bentlakásos központok 

végezték, szükség van egy partnerségi egyezménynek a megkötésére, a Maros Megyei 

Közigazgatási Területi Egység és azok között az intézmények között. 

A fennebbiek értelmében, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre 

vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”e” betű előírásai 
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szerint, megerősítve a (7) bekezdés ”a” betűvel, úgy értékeljük, hogy teljesítve vannak a törvényes 

feltételei, ennek a határozattervezetnek, a jóváhagyásra való felterjesztéséhez. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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