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2020/ 90 számú HATÁROZAT 

Kovászna Megye Tanácsa 2018/51-es számú Határozatának módosítására, Kovászna 

megye résztvételének jóváhagyására vonatkozóan „A Sepsiszentgyörgyi Dr. 

Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének 

bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése” pályázattal a 2014-2020 - as 

Regionális Operativ Program 8-as Főtengelye, 8.2 – Sajátos célkitűzése – A kórházi 

sürgősségi ellátások hatékonyságának és minőségének a javítása, B Művelet – 

Sürgősségi eseteket fogadó egységek, keretén belül 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. június 18-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését Kovászna 

Megye Tanácsa 2018/51-es számú Határozatának módosítására, Kovászna megye 

résztvételének jóváhagyására vonatkozóan „A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf 

Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és 

mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése” pályázattal a 2014 – 2020 - as Regionális 

Operativ Program 8-as Főtengelye, 8.2 – Sajátos célkitűzése – A kórházi sürgősségi 

ellátások hatékonyságának és minőségének a javítása, B Művelet – Sürgősségi eseteket 

fogadó egységek, keretén belül, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a 2006/273-as számú, utólagosan módosított és kiegészített Helyi 

Közpénzügyi Törvényt, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2020/89 számú Határozatát, A Sepsiszentgyörgyi Dr. 

Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és 

mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése beruházás korszerűsített összesített 

költségtételeinek, és a műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozóan, 

- Fekete M. Zoltán egyéni vállalkozó 2020.06.02/19-es számú átiratát, amelyet 

Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2020.06.02/6323-as számmal iktattak, 

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

módosított és kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (3) bekezdése a) 

betűje értelmében és a 182. szakaszának (1) bekezdése alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

Egyetlen szakasz – Kovászna Megye Tanácsa 2018/51-es számú Határozata, 



Kovászna megye résztvételének jóváhagyására vonatkozóan „A Sepsiszentgyörgyi Dr. 

Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének 

bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése” pályázattal a 2014 – 2020 - as 

Regionális Operativ Program 8-as Főtengelye, 8.2 – Sajátos célkitűzése – A kórházi 

sürgősségi ellátások hatékonyságának és minőségének a javítása, B Művelet – 

Sürgősségi eseteket fogadó egységek, keretén belül, a következőképpen módosul: 

1. A 2-es szakasz tartalma a következő: 

„2. Szakasz - Jóváhagyja A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei 

Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó hozzáférési 

útvonal elkészítése pályázat teljes költségvetését 9.236.790,84 lejes összegben, mely 

tartalmazza az ÁFÁ-t.” 

2. A 2-es szakasz tartalma a következő: 

„3. Szakasz - Jóváhagyja A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei 

Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó hozzáférési 

útvonal elkészítése pályázat költségvetésével kapcsolatosan Kovászna megye saját 

hozzájárulását 2.788.830,29 lejes összegben, amely a pályázat összes nem eligibilis 

költségét, valamint az elszámolható költségek 2%-os hányadát képezi.” 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. június 18. 

 

 

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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