Javaslat
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása 2020. című pályázat benyújtására

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály
Ó z d, 2020. július 9.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására.
Pályázati alcélok:
a.) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
(intézményfejlesztés),
b.) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása (hivatalfejlesztés),
c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása.
A megjelent kiírás szerint egy önkormányzat az a) - c) alpontok szerinti célok közül csak egyre
nyújthat be pályázatot. Ózd Város Önkormányzata az alábbi célra tervezi pályázat, támogatási
igény benyújtását, az alábbi fejlesztés megvalósítását:
a.) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
(intézményfejlesztés)
Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői
szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése,
felújítása (egészségügyi fejlesztés)
Maximálisan igényelhető támogatás összege: 30 millió Ft.
Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján: 75 %
Az intézményfejlesztés alcél esetében az önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás
székhelye szerinti önkormányzat nyújthat be pályázatot az általa fenntartott intézmény vagy
egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely
100 %-os önkormányzati tulajdonban van.
A támogatás egészségügyi fejlesztés esetén háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői
szolgálat vagy fogorvosi alapellátás helyszíneként (egy feladatellátási helyen) funkcionáló
épület vagy az épületben a szolgáltatással/szolgáltatásokkal érintett helyiség(ek)
infrastrukturális fejlesztésére vonatkozhat.
Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésével, felújításával kapcsolatos
költségekre használható fel a támogatás:
- A pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszíneként funkcionáló
épület felújítására, fejlesztésére (elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére,
hőszigetelésre).
- A feladatellátáshoz szükséges eszközök, illetve berendezések beszerzésére.
- Az életveszélyes és a feladatok ellátásra szakhatóság által igazoltan alkalmatlan épület
esetében az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő épület átalakítására, felújítására,
szolgáltatás átköltöztetésére.
- Nem használható fel a támogatás:
a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására, kerti bútorzat
beszerzésére,
b. új épület létrehozására, épület bővítésére,
c. kerítés építésére és javítására,
d. út, parkoló kialakítására, kivéve, ha annak létesítését építési engedély kötelezővé
teszi,
e. tornaterem, tornaszoba felújítására,
f. sportcélú eszközök beszerzésére,

g. étkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó konyha, melegítőkonyha, tálaló,
teakonyha, egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (pl.: raktár,
fehérmosogató) kialakítására, felújítására,
h. konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére,
i. szolgálati lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre,
j. számítástechnikai eszközök beszerzésére.
A támogatási igényt 2020. július 10-ig lehet benyújtani.
A miniszteri döntés határideje: 2020. október 16.
Az egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése,
felújítása keretében az alábbi felújítási munkára javaslom pályázat benyújtását:
Ózd, Nemzetőr út 21. szám alatti védőnői szolgálat és gyermekorvosi rendelő átalakítása,
akadálymentesítése tervezett fejlesztések, korszerűsítések:
Műszaki tartalom:
A projekt átfogó célja, hogy a térség minden lakosa számára magasabb színvonalú,
infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények álljanak rendelkezésre
a lakosság lakóhelyéhez, otthonához közeli egészségügyi alapellátást biztosító rendelő,
tanácsadó helyiségek felújításával, az ellátás minőségének javításával.
A „B” épületben egy gyermekorvosi rendelő helyiség és 4 db védőnői szolgálat működését
biztosító helyiség kerül kialakításra. A védőnők számára kialakításra kerül egy öltöző, egy
vizesblokk, valamint egy teakonyha.
A felújítás legfontosabb indoka, hogy a védőnői iroda és gondozó helyiségekben évek óta
nagyobb esők alkalmával az álmennyezet fölötti csapadékvíz-elvezető hálózatból beázás
tapasztalható, mely az elektromos rendszert is érintheti, ezzel a helyiség használata során a
jövőben ez veszélyhelyzetet idézhet elő. A beázás azonosítása az álmennyezet
megbontásával lehetséges, melynek javítását a tervezett költségvetés tartalmazza.
A védőnői ellátás új szolgáltatással bővült 2015. október 1-től, a szervezett népegészségügyi
célú méhnyakrákszűréssel, ezért jelen pályázat keretében kialakításra kerülne egy
méhnyakszűrő helyiség is. A szolgáltatás megfelelő ellátásához a TÁMOP-6.1.3.A-13/12013-0001 számú kiemelt projekt keretében a szükséges eszközök már beszerzésre kerültek.
További cél az ellátási körzeteken belül a komplex akadálymentesítés megvalósításával a
mozgásukban korlátozottak, vagy egyéb fogyatékossággal élő személyek egészségügyi
ellátáshoz jutásának a lehetőségét biztosítani kísérő igénybevétele nélkül is.
A felújítással mindezeken a célokon felül megvalósítható a rendelő épület
költséghatékonyabb üzemeltetése a fűtési és a villamos rendszerek korszerűsítésével. Az
épületen belül a válaszfalak áthelyezésével a rendelőhöz tartozna egy kezelő helyiség is.
A fejlesztés költségei:
A beruházás teljes költsége:
Támogatással igényelhető összeg (75 %):
Szükséges önerő:

29.399.992,-Ft
22.049.994,-Ft
7.349.998,-Ft

Javaslat:
Ózd Város Önkormányzata fogadja el a határozati javaslatban foglaltakat és nyújtson be támogatási
igényt a pályázati kiírás alapján az előterjesztésben felsorolt fejlesztésekre.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020. (VII. 09.) határozata
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása 2020. című pályázat benyújtásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
1. Ózd Város Önkormányzata a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.
évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a) pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések pályázati célra támogatási igényt nyújt be:
Ózd, Nemzetőr úti orvosi rendelőkben tervezett fejlesztések, korszerűsítések:
A beruházás teljes költsége:
Támogatással igényelhető összeg (75 %):
Szükséges önerő:

29.399.992,-Ft
22.049.994,-Ft
7.349.998,-Ft

2.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 25%, azaz
7.349.998,-Ft összegű önerőt a 2020. évi költségvetésében biztosítja.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés
aláírására.

Felelős:
-

A pályázatok benyújtásáért: PH Településfejlesztési Osztály vezetője
Dokumentumok aláírásáért: Polgármester

Határidő: 2020. július 10., illetve a szerződéskötésre folyamatos

