
 
 

 

2020. november 17.-i 

54-es számú HATÁROZAT 

a „Nagyernyei Apafi Mihály általános iskolában a TIC infrastruktúra biztosításáról a SARS-COV2 

fertőzés kockázatának felszámolása érdekében” elnevezésű projektben való részvétel és a projekttel 

kapcsolatos költségek jóváhagyásáról 

 
Nagyernye község tanácsa a 2020.11.17-i soros ülésén, figyelembe véve:  

- Románia újraközölt Alkotmánya 120-as, illetve a 121 cikkelye (1) és (2) bekezdésének előírásait,  

- A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt, és 

Románia által az 1997. évi 199 törvénnyel ratifikált egyezmény 3, 4, 8 és 9 cikkelyeiben foglaltakat, 

- Az utólag módosított és újraközölt 2009. évi 287-es Polgári Törvénykönyv szerződésekre vagy 

egyezményekre vonatkozó 7 cikkelyének (2) bekezdése, valamint a 1166 cikkely és a következők 

előírásait,  

- Figyelembe véve a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2019. 

évi 57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet 129. cikkelyének (2) bekezdése b) betűjének előírásait, 

összefüggésben a (4) bekezdés d) pontjának előírásaival, a 129. cikkelyének (2) bekezdése d) betűjének 

előírásait, összefüggésben a (7) bekezdés a), c), és h) betűinek előírásaival, 

- a 2006. évi 273-as, utólag módosított és kiegészített helyi közpénzügyi törvény előírásait, 

- a 2020.08.24/144-es, a 2020/2021 tanév illetve egyetemi év oktatási tevékenységének (figyelembe 

véve a SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzési kockázatot) járvány-megelőzési körülmények közötti 

lebonyolításhoz szükséges külföldi, vissza nem térítendő alapok kiutalását lehetővé tevő egyes 

intézkedésekre vonatkozó Sürgősségi Kormányrendelet rendelkezéseit,  

- Az Európai Alapok Minisztere 2020.10.19/1186 Rendeletének előírásait, amely a 2.3.3-as – az e-

oktatás, e-társadalmi beilleszkedés, e-egészségügy, e-kultúra digitális tartalmának és TIC 

infrastruktúrájának javítása – pályázati akcióhoz tartozó Pályázati Útmutató módosítására és 

kiegészítésére vonatkozik – E-OKTATÁS FEJEZET, 2 prioritási tengely – Információtechnológia (TIC) 

egy versenyképes digitális gazdaságért 2c. beruházási prioritás – A TIC alkalmazások konszolidációja 

az e-kormányzásban, e-tanulásban, e-társadalmi beilleszkedésben, e-kultúrában, e-egészségügyben, 

Specifikus cél OS2.4 – „Az internethasználat bővítése”, az európai alapok miniszterének 2018/2397es 

rendeletével jóváhagyott, utólag módosított, 2014-2020-ra vonatkozó Versenyképességi Operatív 

Programot,  

- Az Európai Alapok Minisztere 2020.10.30/1223 Rendeletének előírásait, amely a 2.3.3-as – az e-

oktatás, e-társadalmi beilleszkedés, e-egészségügy, e-kultúra digitális tartalmának és TIC 

infrastruktúrájának javítása – pályázati akcióhoz tartozó Pályázati Útmutató módosítására vonatkozik – 

E-OKTATÁS FEJEZET, 2 prioritási tengely – Információtechnológia (TIC) egy versenyképes digitális 

gazdaságért 2c. beruházási prioritás – A TIC alkalmazások konszolidációja az e-kormányzásban, e-

tanulásban, e-társadalmi beilleszkedésben, e-kultúrában, e-egészségügyben, Specifikus cél OS2.4 – „Az 

internethasználat bővítése”, az európai alapok miniszterének 2018/2397es rendeletével jóváhagyott, 

utólag módosított, 2014-2020-ra vonatkozó Versenyképességi Operatív Programot,  
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- A költségekre lebontott költségvetést - a Pro Regio Consulting kft., a projekt konzultánsa által 

összeállított díjszabások elfogadhatóságának ellenőrzése céljából, 

- A 2003. évi 54-es, a közigazgatásban a döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt törvény 7. 

cikkelye (13)-as bekezdésének előírásait, 

-Tudomásul véve Nagyernye polgármesterének 2020. 11.11/10794. számú jóváhagyó beszámolóját, a 

polgármester szakapparátusa illetékes ügyosztályának 2020. 11.11/10795. számú beszámolóját, valamint 

a szakbizottságok 2020.11.17/10990 számú jóváhagyási jelentéseit, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019. évi 57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet 

196. cikkelye (1). bekezdésének a) betűje valamint a 139. cikkely rendelkezései alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1.cikkely. Jóváhagyják a „Nagyernyei Apafi Mihály általános iskolának a TIC infrastruktúra 

biztosításáról a SARS-COV2 fertőzés kockázatának felszámolása érdekében” elnevezésű projektben 

való részvételét abból a célból, hogy finanszírozható legyen a 2014-2020-ra vonatkozó 

Versenyképességi Operatív Program keretében, 2 prioritási tengely – Információtechnológia (TIC) egy 

versenyképes digitális gazdaságért 2c. beruházási prioritás – A TIC alkalmazások konszolidációja az e-

kormányzásban, e-tanulásban, e-társadalmi beilleszkedésben, e-kultúrában, e-egészségügyben, a 2.3.3-

as – az e-oktatás, e-társadalmi beilleszkedés, e-egészségügy, e-kultúra digitális tartalmának és TIC 

infrastruktúrájának javítása – pályázati akció, E-OKTATÁS FEJEZET. 

2.cikkely. Jóváhagyják a „Nagyernyei Apafi Mihály általános iskolának a TIC infrastruktúra 

biztosításáról a SARS-COV2 fertőzés kockázatának felszámolása érdekében” elnevezésű projekt teljes 

értékét, azaz 1.329.411,22 lejt (HÉÁ-val együtt), a jelen határozat részét képező mellékletnek 

megfelelően. 
3.cikkely. Jóváhagyják a „Nagyernyei Apafi Mihály általános iskolának a TIC infrastruktúra 

biztosításáról a SARS-COV2 fertőzés kockázatának felszámolása érdekében” elnevezésű projekt 

társfinanszírozását, ami az eligibilis összköltség 2 %-a, azaz 25.188,82 lej (HÉÁ-val együtt), valamint 

az összes nem eligibilis költséget, azaz 69.970,00 lejt (HÉÁ-val együtt).  
4.cikkely.  A „Nagyernyei Apafi Mihály általános iskolának a TIC infrastruktúra biztosításáról a SARS-

COV2 fertőzés kockázatának felszámolása érdekében” elnevezésű projekt gyakorlatba ültetése alatt 

felmerülő esetleges költségeket, az optimális megvalósítás érdekében a helyi költségvetésből biztosítják.  
5.cikkely.  A projekt optimális megvalósításához szükséges anyagi forrásokat biztosítják, a költségek 

utólagos, strukturális alapokból való visszatérítése mellett.  
6.cikkely. Felhatalmazzák Jánosi Ferenc polgármestert, hogy Nagyernye község nevében aláírja az 

összes szükséges iratot és a finanszírozási szerződést. 
7.cikkely. Jelen határozat elfogadásától számítva megszűnik a 2020. október 23/46-os, a „Nagyernyei 

Apafi Mihály általános iskolának a TIC infrastruktúra biztosításáról a SARS-COV2 fertőzés 

kockázatának felszámolása érdekében” elnevezésű projektben való részvételre és a projekttel 

kapcsolatos költségekre vonatkozó helyi tanácsi határozat alkalmazhatósága. 

8.cikkely. Jelen határozatot a község főjegyzője a törvényes határidőn belül közli Nagyernye 

polgármesterével és Maros Megye prefektusával.  

9.cikkely. Jelen határozatot a lakosság tudomására hozzák a polgármesteri hivatal székhelyén történő 

kifüggesztésével és Nagyernye község hivatalos közlönyében való megjelentetésével. 
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