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2020/ 129 számú HATÁROZAT 

A Sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola kibővítése és korszerűsítése, valamint a garázs és 

a raktár lebontása című pályázat, valamint az azzal kapcsolatos költségek jóváhagyására, a 

2014-2020-as időszakra vonatkozó Regionális Operatív Program keretében, 10 Főtengely – Az 

oktatási infrastruktúra fejlesztése, 10.1 Fontosabb beruházások – Befektetések az oktatási és 

képzési infrastruktúrák fejlesztése révén az oktatásba, képzésbe, a készségek elsajátításába és 

az egész életen át tartó tanuláshoz való szakképzésbe, 10.1 Sajátos célkitűzés – A részvétel 

mértékének növelése a kisgyermekkori nevelés és a kötelező oktatás szintjén, különösképpen a 

magas kockázati szintű korai elhagyásra hajlamos gyerekek körében 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. szeptember 08-i rendkívüli ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését A Sepsiszentgyörgyi 

Speciális Általános Iskola kibővítése és korszerűsítése, valamint a garázs és a raktár lebontása című 

pályázat, valamint az azzal kapcsolatos költségek jóváhagyására, a 2014-2020-as időszakra 

vonatkozó Regionális Operatív Program keretében, 10 Főtengely – Az oktatási infrastruktúra 

fejlesztése, 10.1 Fontosabb beruházások – Befektetések az oktatási és képzési infrastruktúrák 

fejlesztése révén az oktatásba, képzésbe, a készségek elsajátításába és az egész életen át tartó 

tanuláshoz való szakképzésbe, 10.1 Sajátos célkitűzés – A részvétel mértékének növelése a 

kisgyermekkori nevelés és a kötelező oktatás szintjén, különösképpen a magas kockázati szintű 

korai elhagyásra hajlamos gyerekek körében, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Regionális Operatív Program, 10 Főtengely – Az 

oktatási infrastruktúra fejlesztése, 10.1 Fontosabb beruházások – Befektetések az oktatási és 

képzési infrastruktúrák fejlesztése révén az oktatásba, képzésbe, a készségek elsajátításába és az 

egész életen át tartó tanuláshoz való szakképzésbe, 10.1 Sajátos célkitűzés – A részvétel 

mértékének növelése a kisgyermekkori nevelés és a kötelező oktatás szintjén, különösképpen a 

magas kockázati szintű korai elhagyásra hajlamos gyerekek körében, kiírás Pályázati útmutatóját, 

- a Központi Fejlesztési Ügynökség 2020.09.02/30746-os számú átiratát, amely Kovászna 

Megye Tanácsa főiktatójában a 2020.09.02/9760-as számmal került beiktatásra, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2018/67-es számú Határozatát, Kovászna Megye 

részvételének jóváhagyására A sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola kibővítése és korszerűsítése, 

valamint a garázs és a raktár lebontása című pályázattal a 2014-2020-as időszakra vonatkozó 

Regionális Operatív Programban, 10 Főtengely – Az oktatási infrastruktúra fejlesztése, 10.1 

Fontosabb beruházások – Befektetések az oktatási és képzési infrastruktúrák fejlesztése révén az 

oktatásba, képzésbe, a készségek elsajátításába és az egész életen át tartó tanuláshoz való 

szakképzésbe, 10.1 Sajátos célkitűzés – A részvétel mértékének növelése a kisgyermekkori nevelés 



és a kötelező oktatás szintjén, különösképpen a magas kockázati szintű korai elhagyásra hajlamos 

gyerekek körében, 

a 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott, utólagosan módosított és 

kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (5) bekezdésének a) betűje értelmében és a 

196. szakasza (1) bekezdésének a) betűje alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz - Jóváhagyja A Sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola kibővítése és 

korszerűsítése, valamint a garázs és a raktár lebontása című pályázatot, SMIS kód 122383, a 2014-2020-

as időszakra vonatkozó Regionális Operatív Program keretében, 10 Főtengely – Az oktatási 

infrastruktúra fejlesztése, 10.1 Fontosabb beruházások – Befektetések az oktatási és képzési 

infrastruktúrák fejlesztése révén az oktatásba, képzésbe, a készségek elsajátításába és az egész 

életen át tartó tanuláshoz való szakképzésbe, 10.1 Sajátos célkitűzés – A részvétel mértékének 

növelése a kisgyermekkori nevelés és a kötelező oktatás szintjén, különösképpen a magas 

kockázati szintű korai elhagyásra hajlamos gyerekek körében. 

2. Szakasz - Jóváhagyja A Sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola kibővítése és 

korszerűsítése, valamint a garázs és a raktár lebontása című pályázat teljes költségvetését 13.106.392,97 

lejes ÁFÁ-s összegben. 

3. Szakasz - Jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsa saját hozzájárulását a pályázathoz 

6.471.956.39 lejes összegben, amely tartalmazza az összes nem eligibilis költséget, valamint az 

eligibilis költségek 2%-os hányadát, 135.396,67 lejes összegben, amely a pályázat 

részfinanszírozásának megfelelő összeget teszi ki. 

4. Szakasz - A pályázat optimális körülmények közötti lebonyolítása során jelentkező 

költségek Kovászna megye helyi költségvetéséből kerülnek biztosításra. 

5. Szakasz - Biztosításra kerülnek a pályázat lebonyolításához szükséges pénzügyi 

források, a költségek strukturális alapokból való visszatérítésének/utólagos kifizetésének feltételei 

között. 

6. Szakasz - A támogatási szerződés, valamint minden más okirat aláírására Kovászna 

Megye területi-közigazgatási egysége nevében meghatalmazza Tamás Sándor urat, Kovászna 

Megye Tanácsának elnökét. 

7. Szakasz - Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, a 

Gazdasági Igazgatóságot, valamint a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóságot bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. szeptember 08. 
 

TAMÁS Sándor 

elnök 

Ellenjegyzi, 

VARGA Zoltán 

Kovászna megye főjegyzője  
 

 

 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 
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