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Kéthely Község Önkormányzatának 

P o l g á r m e s t e r e 

8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 

Tel.:85/539-036 

 

E l ő t e r j e s z t é s  

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én tartott soros ülésének 3. 

napirendi pontjához 

Tárgy: Pályázat orvosi rendelő felújítására, eszközbeszerzésre. 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 

Pályázati felhívás jelent meg DDOP 3.1.3/G-14 kódszámon, Egészségügyi alapellátás 

fejlesztése címen, melynek keretén belül az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. (a 

továbbiakban: Eütv.) 152. § (1) pontjában nevesített egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó 

infrastrukturális- és eszközfejlesztés támogatható.  

 

A pályázat célja: 

 

A magas színvonalú alapellátási egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi 

kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése. Az adott szolgáltató szinten 

lehetséges definitív (végleges) és minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony 

feltételrendszerek (épület, gép-eszköz, IT) kialakítása, szolgáltatói együttműködések fokozása 

és ellátásszervezés folyamatos biztosítása. Lakosság lakóhelyéhez közeli egészségügyi 

alapellátási szolgálatok „szolgáltatói szerepének” megerősítése és a szolgáltatások 

minőségének javítása. Prevenció, egészségfejlesztés erősítése. 

 

A pályázhatnak: 

 

Helyi önkormányzatok (GFO 321), amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami 

tulajdon esetén vagyonkezelésében, használatában lévő ingatlanban, az Eütv. 152.§ (1) 

bekezdés a–e)2 pontja szerinti valamely feladatot ellátó, működési engedéllyel és OEP 

finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató működik, vagy a projekt 

eredményeképpen működni fog. 

 

 

Támogatható tevékenységek köre: 

A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet 

támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. 

Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatóak, amelyek a pályázati program 

célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szükségleteken 

alapulnak. Minden beruházással érintett feladatellátási hely esetében legalább egy önállóan 

támogatható tevékenységnek meg kell megvalósulnia. 

Célcsoport: 

a) háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás; 

b) fogorvosi alapellátás; 

c) alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás; 

d) védőnői szolgáltatás; 

e) iskola-egészségügyi ellátás 
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Iskola-egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére vonatkozó különös szabályok: abban az esetben 

támogatható, amennyiben az iskolaorvosi szolgáltatás a háziorvosi / fogorvosi rendelővel 

azonos épületben működik, vagy működni fog. Nem fejleszthető abban az esetben, ha az 

iskola-egészségügyi szolgáltatás a közoktatási intézménnyel egy épületben működik. 

Kizárólag iskolaorvosi szolgálatnak helyt adó épület vagy helyiség építését, felújítását, 

átépítését, bővítését tartalmazó projekt nem támogatható! 

 

Támogatás formája: 

A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli 

végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül. 

 

Támogatás mértéke: 

Az igényelhető támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 %-a. 

Támogatás összege: 

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege, az igényelhető támogatás összege 

projekt szinten minimum 10 millió, maximum 60 millió Ft. 

 

A projekt elszámolható építési költségéből számított fajlagos korlátok: Felújítás, 

korszerűsítés, garázs/tároló kialakítása esetén új építés, bővítés esetén bruttó 200.000 Ft/bruttó 

m2. Jelen pályázati felhívás mellékletei között közzétett tervezői nyilatkozat Udvarfelújítás, 

átalakítás bruttó 13.000 Ft/ bruttó m2. 

 

Fentieket figyelembe véve és az orvosi rendelő épületének előzetes felmérése alapján javaslom 

a pályázat benyújtását. Az alapterület és az épület állagának figyelembe vétele alapján közel 

a maximális pályázati támogatási összeghez 60 millió Ft. 

 

Így a beruházás keretén belül megvalósulhatna az épület teljes körű felújítása (víz, villamos 

energiaellátás, fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés, nyílászárók cseréje, akadálymentes bejárat, 

akadálymentes mellékhelység kialakítása révén). 

 

 

 

Kéthely Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (VI.24.) számú határozata 

 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be az egészségügyi ellátás fejlesztése DDOP-3.1.3/G-14 

kódszámú pályázati kiírásra, az orvosi rendelő teljes körű felújítására, 

és  eszközbeszerzésre. A kért támogatási összeg …… Ft. 

 

Határidő: 2014. június 24. 

Felelős: Sipos Balázs polgármester. 

 

 

Kéthely, 2014. június 18. 

 

 Sipos Balázs  

 polgármester 


