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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. június 19-én  
tartandó ülésére 

 

Az előterjesztés tárgya:  DDOP-3.1.3/G-14  számú, az „Egészségügyi 

alapellátás fejlesztése” című pályázat benyújtása 

 

Iktatószám: 7766/2014. 

 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető 

  

 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklete IV/C.) 18. 

pontja  

Gazdasági, településfejlesztési 

bizottság 

SZMSZ 1. melléklet II/C. 27. pont 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívást tett közzé DDOP-

3.1.3/G-14 „Egészségügyi alapellátások fejlesztése” címmel. 

A meghirdetett felhívás keretében azok a szervezetek pályázhatnak – köztük a helyi 

önkormányzatok – amelyek tulajdonában, vagyonkezelésében, vagy használatában lévő 

ingatlanban az Eütv. 152.§ (1) a-d. pontja közül valamely feladatot ellátó, működési 

engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató működik. 

 

A települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási körébe tartozó feladatok a 

következők: 

 

a. háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás 

b. fogorvosi alapellátás 

c. az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeletei ellátás 

d. védőnői ellátás 

e. iskola-egészségügyi szolgáltatás 

A pályázat keretében kizárólag a fent említett egészségügyi alapellátás meghatározott 

tevékenységeire lehet támogatást igényelni. 

A támogatás alapvető célja, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő, 

minőségi infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények 

közszolgáltatásai, továbbá a család-orvosi szerepkör társadalomban történő megerősítése és 

realizálása. 

A Dél-dunántúli régióban a földrajzi adottságok következtében az egészségügyi 

szolgáltatások relatíve magasabb szolgáltatási költségekkel érhetőek el az ország többi 

részéhez viszonyítva. Ezen szolgáltatások megszervezése és a hozzá kapcsolódó 

infrastruktúra kialakítása során olyan megoldásokat kell alkalmazni, melyek a gyéren, 

zömében hátrányos helyzetű csoportok által lakott, kedvezőtlen közlekedésű térségekben is jó 

minőségű szolgáltatást nyújtanak felesleges kapacitások kiépítése nélkül. 

Ennek érdekében szükség van az ellátás színvonalának fokozatos javítására, a lakóhely-közeli 

hozzáférés biztosítása érdekében az egészségügyi ellátások kistérségi alapon történő 

optimalizálására, a leromlott infrastruktúra fejlesztésére, szükséges eszközeinek beszerzésére. 

 

A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg 756.000.000 forint, amelyet az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

biztosít. 

A pályázat során igényelhető támogatás összege projekt szinten minimum 10 millió, 

maximum 60 millió forint. 

 

A projekt 100 %-os intenzitású. 

 

Jelen felhívásban egyfordulós eljárási rendben, egyszakaszos bírálati folyamat keretében 

történik a pályázatok elbírálása. 

 

A támogatott pályázók várható száma 20-30 darab. 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 26. (csütörtök) 
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A program során a kiválasztott célcsoportok fejlesztését támogató tevékenységek köre a 

következő: 

 Önállóan támogatható tevékenységek 

- eszközbeszerzés 

- épület felújítás, korszerűsítés 

 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó válaszható tevékenységek 

- egészségfejlesztési feladatok ellátására alkalmas helyiségek 

kialakítása 

- hatályos jogszabályoknak megfelelő parkoló-férőhely és 

akadálymentes parkoló-férőhely létesítése 

-  udvarfelújítás parkosítás 

 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

- nyilvánosság biztosítása 

- projekt szintű könyvvizsgálat, amennyiben a megítélt támogatás 

összege meghaladja az 50 millió forintot 

- akadálymenetesítés 

- energiahatékonysági korszerűsítés 

 

A pályázat keretében Komló Város Önkormányzat egészségügyi alapellátási kötelezettségébe 

tartozó védőnői ellátás és iskola-egészségügyi szolgáltatás fejlesztése jönne létre. 

 

A projekt megvalósulásának helyszíne: 

cím:   7300 Komló, Kossuth Lajos utca 103. 

helyrajzi szám: 3605/A/6 

/volt SZTK épület 1. emeletének északi 

szárnyrésze/ 

 

A pályázati feltételek alapján a projektbe bevonható védőnői ellátás és iskola-egészségügyi 

szolgálat eszköz és ingatlan korszerűsítése akuttá vált. A fejlesztés során az új eszközök 

beszerzése nagyban segítené a védőnők és az iskola-egészségügyi dolgozók folyamatos, 

minőségi munkáját. 

A pályázat kiemelten kezeli az eszközbeszerzések azon részét, amely mind a védőnők, mind 

az iskola-egészségügyi munkatársak esetében, rendeletben meghatározott alap felszereltségről 

szól. A védőnői ellátás minimum eszközigényét a 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet, az 

iskola-egészségügyi szolgálat alapfelszereltségét pedig a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 

szabályozza.  

A fent említetteken túl a kiírás lehetőséget ad olyan eszközkészlet ill. mobil eszközkészlet 

beszerzésére, amellyel korszerű informatikai és telekommunikációs hálózat épülhet ki az 

egészségügyi hálózat ezen területén.  

A támogatásból létrehozandó informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az 

intézmények közötti informatikai integrációra. Éppen ezért az egész konstrukció keretében 

csak új eszköz beszerzése lehetséges. 

Egyéb kapcsolódó berendezések /bútorzat/ beszerezésére is lehetőséget ad a kiírás, amely 

eszközök a váróterem és a rendelő/tanácsadó komfortosítását szolgálják. 

 

Az önállóan támogatható tevékenységek része az épület felújítás. Ez a korszerűsítés a 

meglévő közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező védőnői 

szolgálatnak és iskola-egészségügyi ellátásnak teret adó helyiségek belső és külső 

rekonstrukciójára terjed ki, a jogszabályi és szakmai minimum feltételeknek megfelelően. 
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Az épületrész felújítása során épületszerkezeti, villanyszerelési, épületgépészeti munkák 

valósulnának meg, amely egy korszerű és minden kritériumnak megfelelő létesítményt 

eredményezne.    

 

Az esélyegyenlőség elveinek megfelelően a beruházás megvalósítása során a 

fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű embereknek az egészségügyi 

alapellátáshoz való akadálymenetes hozzáférését kell biztosítania. Azaz a projekt minden 

beavatkozási területének komplex akadálymentesítése kötelező. 

 

A pályázattal érintett közhasználatú építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás 

minden tevékenységi elemének végrehajtása során érvényesíteni szükséges az energia 

hatékonyság szempontjait.  

Az új nyílászárók beépítésével a projekt eleget tenne a pályázat által kötelező elemként 

megszabott energetikai korszerűsítésnek és ezen elemnek köszönhetően a későbbiek során a 

fenntartási költségek is jelentős mértékben csökkennének. 

 

A beérkező árajánlatok alapján a kivitelezés várható bruttó bekerülési költségei: 

 

 

Építési költségek: 18 421 350 Ft 

Eszközbeszerzés: 8 866 539 Ft 

Projektmenedzsment költségei: 558 800 Ft 

Nyilvánosság költsége: 139 700 Ft 

Összköltség: 27 986 389 Ft 

 

 

A jelen felhívás keretében meghirdetett pályázat fizikai megvalósítására, a Támogatási 

Szerződés hatályba lépésétől számított maximum 12 hónap áll a rendelkezésre, de a projekt 

befejezése nem lehet később, mint 2015. június 30. 

 

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, 

szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5 évig az adott régióban változatlanul fenntartja 

és üzemelteti. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint 

a Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 

javaslatot támogatni szíveskedjék. 
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Határozati javaslat: 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság 

véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a DDOP-3.1.3/G-14  „Egészségügyi 

alapellátás fejlesztése” című pályázat benyújtása tárgyú előterjesztés és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a DDOP-3.1.3/G-14 „Egészségügyi alapellátás 

fejlesztése” című pályázat benyújtását, 27.986.389 forint összköltséggel. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat elkészítésére és határidőre 

történő benyújtására. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó 

dokumentumok aláírására. 

  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

 

Komló, 2014. június 12.        

 

 

 

 

 

Polics József 

   polgármester 


