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a támogatási kérelem és a vonatkozó költségek jóváhagyására a „Felújítás, konszolidáció és 

manzárdosítás – Friedrich Schiller Általános Iskola” Marosvásárhelyen projektre 

vonatkozóan 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

 

           Látva a D.P.F.I.R.U.R.P.L Igazgatóság, P.F.I. Ügyosztály által bemutatott 2020.07.10-i 

38834-es számú jóváhagyási referátumot, a támogatási kérelem és a vonatkozó költségek 

jóváhagyására a „Felújítás, konszolidáció és manzárdosítás – Friedrich Schiller Általános Iskola” 

Marosvásárhelyen projektre vonatkozóan, 

Az igénylő útmutatójának megfelelően, a POR 2014-2020-ra vonatkozóan, 10-es prioritási 

tengely, 10.1 Befektetési prioritás, Befektetés az oktatásba, és képzésbe, beleértve a szakmai 

képzést, kompetenciák elnyerése céljából és a tanulásért, az egész élet folyamán, az oktatási és 

képzési infrastruktúrák fejlesztése révén.  Specifikus célkitűzés 10.1 A részvételi arány növelése 

a korai nevelés és kötelező oktatás szintjén, elsősorban olyan gyerekekre vonatkozóan, akik 

esetében fennáll a rendszer korai elhagyásának kockázata 10.1 B Kötelező oktatás, 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „b” betűje, (4) bekezdése „d” betűje, a 139. cikkelye 

(1) bekezdése előírásai alapján,  

 

 

Elhatározza: 

 

 

 1. cikkely. Jóváhagyják a „Felújítás, konszolidáció és manzárdosítás – Friedrich Schiller 

Általános Iskola” Marosvásárhelyen projektet, ennek finanszírozása céljából a Regionális  

Operációs Program 2014-2020 keretén belül, 10-es prioritási tengely, 10.1 Befektetési prioritás, 

Befektetés az oktatásba, és képzésbe, beleértve a szakmai képzést, kompetenciák elnyerése 

céljából és a tanulásért egy egész élet folyamán, az oktatási és képzési infrastruktúrák fejlesztése 

révén.  Specifikus célkitűzés 10.1 A részvételi arány növelése a korai nevelés és kötelező oktatás 

szintjén, elsősorban olyan gyerekekre vonatkozóan, akik esetében fennáll a rendszer korai 

elhagyásának kockázata 10.1 B Kötelező oktatás. 

 

 2. cikkely. Jóváhagyják a „Felújítás, konszolidáció és manzárdosítás – Friedrich Schiller 

Általános Iskola” Marosvásárhelyen projekt teljes értékét, 12.496.170,82 lej összegben (HÉA-val 



együtt), melyből a teljes választható érték 12.414.019,43 lej, a teljes nem választható érték pedig  

82.151,39 lej. 

 

 3. cikkely. Jóváhagyják a saját hozzájárulást a projektben, 330.431,78 lej összegben,  ami a 

projekt összes nem választható költségének kiegyenlítését jelenti, valamint a projekt választható 

értékéből  2%-os hozzájárulást,  248.280,39 lej nagyságban, a „Felújítás, konszolidáció és 

manzárdosítás – Friedrich Schiller Általános Iskola” Marosvásárhelyen projekt társfinanszírozását 

képviselve.  

  

 4. cikkely. A vonatkozó költségeket jelentő összegeket, melyek a „Felújítás, konszolidáció 

és manzárdosítás – Friedrich Schiller Általános Iskola Marosvásárhelyen projekt gyakorlatba 

ültetése során tűnhetnek fel, a projekt optimális feltételek közötti gyakorlatba ültetése céljából, a 

helyi költségvetésből biztosítják.  

  

 5. cikkely. Biztosítani fogják a projekt implementálásához szükséges forrást, amennyiben a 

strukturális eszközökből való költségeket utólag megtérítik.   

 

 6. cikkely. Felhatalmazzák dr. DORIN FLOREÁT, Marosvásárhely Municípium törvényes 

képviselőjeként, hogy írja alá az összes szükséges okiratot és a finanszírozási szerződést 

Marosvásárhely Municípium nevében.   

 

 7. cikkely. Jelen határozatot a nyilvánosság tudomására hozzák, kifüggesztik 

Marosvásárhely Municípium székhelyén, és a város hivatalos honlapján is elérhető lesz.   

 

 8. cikkely. Jelen határozat véghezvitelével Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg,  a Gazdasági Igazgatóság, a Nemzetközileg Finanszírozott Projektek, 

Humánerőforrás, Közönségszolgálati és Logisztikai Igazgatóság,  az Iskolaigazgatóság – 

Beruházási, javítási, iskolák, templomok és kórházak osztálya révén.   

 

 9. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen 

határozatot közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében. 
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Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató  


