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2020/178 számú HATÁROZAT 

A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház által a COVID-19 

egészségügyi krízishelyzet kezelésének javítása című, a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf 

Megyei Sürgősségi Kórház által A nagy infrastrukturális operatív program, 9. Főtengely - A 

lakosság egészségének megvédése COVID-19 világjárvánnyal szemben, 9.1. Célkitűzés - A 

COVID-19 egészségügyi krízishelyzet kezelésének javítása kiíráshoz benyújtott pályázat, 

SMIS kód 138197, valamint a pályázattal kapcsolatos költségek és a műszaki-gazdasági 

mutatók jóváhagyására 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. december 21-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését A Sepsiszentgyörgyi 

Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház által a COVID-19 egészségügyi krízishelyzet kezelésének 

javítása című, a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház által A nagy 

infrastrukturális operatív program, 9. Főtengely - A lakosság egészségének megvédése COVID-19 

világjárvánnyal szemben, 9.1. Célkitűzés - A COVID-19 egészségügyi krízishelyzet kezelésének 

javítása kiíráshoz benyújtott pályázat, SMIS kód 138197, valamint a pályázattal kapcsolatos 

költségek és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására vonatkozóan, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház 2020.12.08/18016-os 

számú átiratát, amely a Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2020.12.09/13532-es számmal 

került beiktatásra, 

- az Európai Pénzügyi Alapok Minisztériumának 2020.11.27/108775-ös számú átiratát, 

amely a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház iktatójában a 

2020.12.02/17554-es számmal került beiktatásra, 

- A nagy infrastrukturális operatív program, 9. Főtengely - A lakosság egészségének 

megvédése a COVID-19 világjárvánnyal szemben, 9.1. Célkitűzés - A COVID-19 egészségügyi 

krízishelyzet kezelésének javítása kiírás pályázati útmutatóját, 

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

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

182. szakaszának (1) bekezdése alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház 

által a COVID-19 egészségügyi krízishelyzet kezelésének javítása című, a Sepsiszentgyörgyi Dr. 



Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház által A nagy infrastrukturális operatív program, 9. 

Főtengely - A lakosság egészségének megvédése a COVID-19 világjárvánnyal szemben, 9.1. 

Célkitűzés - A COVID-19 egészségügyi krízishelyzet kezelésének javítása kiíráshoz benyújtott 

pályázatot, SMIS kód 138197. 

2. Szakasz –(1) Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi 

Kórház, mint a pályázat haszonélvezője, általi biztosítását a következőknek: 

a) a pályázat lebonyolításához szükséges pénzügyi források, a költségeknek a nagy 

infrastrukturális operatív programból történő utólagos visszafizetése/elszámolása feltételével; 

b) a pályázat azon nem eligibilis költségeinek teljes finanszírozása, amelyek megfelelnek a 

lebonyolítási feltételeknek; 

c) a pályázat tulajdonának megőrzését, és a támogatott tevékenységek természetének 

megtartását a lejárat utáni legkevesebb 3/5-évig, valamint ezen időszakban a tevékenységek 

elvégzését, az úniós szabályzatok előírásainak betartásával; 

d) a pályázat során beszerzett felszerelések és eszközök felhasználását a páyázat céljának 

megfelelően; 

e) a felhasználók számára kiosztott védőfelszerelések leltári jegyzékét; 

f) annak a biztosítása, hogy a pályázat során beszerzett felszerelések és eszközök 

felhasználása nem eredményez nettó bevételt vagy profitot a 

kérvényező/partner/közegészségügyi/vagy más haszonélvező intézményeknek, a páciensek 

részéről eszközölt kifizetések, vagy egyes működési költségek csökkentésével. 

(2) Jóváhagyja a pályázat teljes költségvetését 13.814.450,48 lejes összegben, ÁFÁ-val 

együtt. 

(3) Jóváhagyja A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház által a 

COVID-19 egészségügyi krízishelyzet kezelésének javítása című, 138197-es SMIS kóddal rendelkező 

pályázat teljes költségetésének lebontását a MySMIS rendszerbe feltöltött 1-számú, A pályázat 

költségvetése mellékletnek megfelelően, a következők szerint: 

 

Tev. 

Kód 
Pályázati tevékenység 

Össz érték lej 

[ÁFA nélkül] 

Össz érték lej 

[ÁFA-val együtt] 

A.1. 1. A pályázat benyújtása előtti beszerzések  906.591,97 1.078.844,44 

A.1.1 1.1. Orvosi- és védőfelszerelések  906.591,97 1.078.844,44 

A.1.2 1.2. Menedzsment szolgáltatások 0 0 

A.2 2. Projektmenedzsment tevékenységek  42.769,00 48.404,40 

A.2.1 2.1. Projektmenedzsment 42.769,00 48.404,40 

A.2.2 2.2. Pénzügyi beszámoló 0 0 

A.3. 3. Informálási- és reklámtevékenységek  9.663,44 11.499,49 

A.3.1 
3.1. Informálási- és reklámszolgáltatások 

beszerzésének elindítása és lebonyolítása  
0 0 



Tev. 

Kód 
Pályázati tevékenység 

Össz érték lej 

[ÁFA nélkül] 

Össz érték lej 

[ÁFA-val együtt] 

A.3.2 
3.2. Informálási- és reklámtevékenységek 

megvalósítása 
9.663,44 11.499,49 

A.4 
4. Orvosi védőfelszerelések és eszközök 

beszerzése  
6.247.110,00 7.434.060,90 

A.4.1 
4.1. Orvosi védőfelszerelések és eszközök 

beszerzésének elindítása és lebonyolítása 
0 0 

A.4.2 
4.2. A beszerzett orvosi védőfelszerelések és 

eszközök leszállítása és átvétele 
6.247.110,00 7.434.060,90 

A.5 5. Orvosi eszközök és felszerelések beszerzése  4.386.740,54 5.220.221,24 

A.5.1 
5.1. Orvosi eszközök és felszerelések 

beszerzésének elindítása és lebonyolítása  
0 0 

A.5.2. 
5.2. A beszerzett orvosi eszközök és felszerelések 

leszállítása, átvétele és üzembe helyezése  
4.386.740,54 5.220.221,24 

A.6. 6. Auditálási tevékenységek 18,000.00 21,420.00 

A.6.1 6.1. Auditálási szolgáltatások beszerzése 0 0 

A.6.2 6.2. Auditálási szolgáltatások elvégzése 18.000,00 21.420,00 

PÁLYÁZAT ÖSSZESEN LEJBEN - eligibilis 11.610.874,95 13.814.450,48 

PÁLYÁZAT ÖSSZESEN EURÓBAN -eligibilis 2.397.207,59 2.852.162,79 

 

3. Szakasz – Jóváhagyja A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház 

által a COVID-19 egészségügyi krízishelyzet kezelésének javítása című, 138197-es SMIS kóddal 

rendelkező pályázat műszaki-gazdasági mutatóit, a következők szerint: 

- A beruházás teljes becsült értéke 13.814.450,48 lej, ÁFÁ-val együtt, amelyből: 

o Eligibilis költségek: 13.814.450,48 lej, ÁFÁ-val együtt; 

o Más, nem eligibilis költségek: 0 lej.  

- Eredményességi mutatók: 

o A beszerzett személyi védőfelszerelések értéke: 1.757.593,75 Euro; 

o A beszerzett orvosi felszerelések értéke: 1.077.778,720 Euro.  

4. Szakasz – A pályázat menedzseri csapata a teljes lebonyolítási idő alatt rendelkezésre 

fog állni. 

5. Szakasz – A pályázati igénylésben feltüntetett összes erőforrás a teljes lebonyolítási idő 

alatt rendelkezésre fog állni.. 

6. Szakasz – A 2. szakasz (3) bekezdésében szereplő kötelezettségek befoglalásra kerülnek 

a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház saját költségvetésébe, a 

költsévetés módosítása révén, a pályázat elfogadási és a finanszírozói szerződés aláírása után. 

7. Szakasz – A jelen határozat hatályba lépésével érvényét veszti Kovászna Megye 

Tanácsa 2020/106-os számú határozata, A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi 

Kórház által a COVID-19 egészségügyi krízishelyzet kezelésének javítása című, a Sepsiszentgyörgyi Dr. 

Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház által A nagy infrastrukturális operatív program, 9. 



Főtengely - A lakosság egészségének megvédése a COVID-19 világjárvánnyal szemben, 9.1. 

Célkitűzés - A COVID-19 egészségügyi krízishelyzet kezelésének javítása kiíráshoz benyújtott 

pályázat jóváhagyására vonatkozóan 

8. Szakasz – A jelen határozat végrehajtásával a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf 

Megyei Sürgősségi Kórházat bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. december 21. 

 

 

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” 

SZF 


