
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 

támogatási kérelem benyújtására a TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra a Nemzetőr úti orvosi rendelők és védőnői 

szolgálatok helyiségeinek felújítása céljából 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Előterjesztő: Polgármester 

       Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály 

 

Ózd, 2016. április 28. 



 

 

Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a TOP-4.1.1-15 kódszámú, „ Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése” című pályázatra vonatkozóan az egészségügyi alapellátást biztosító 

intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése érdekében. 

 

A pályázat elnyerése esetén Ózd Város Önkormányzatának lehetősége nyílna az Ózd, Nemzetőr út 

19-21. szám alatt található (7341/5/A/121 hrsz) orvosi rendelők és védőnői szolgálatok 

helyiségeinek felújítására, korszerűsítésére. 

 

A TOP -4.1.1-15 pályázati kiírás alapján támogatható tevékenységek a következők:  

 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

  

Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése, ezen belül támogatható:   

- Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi 

gyermekorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak helyt adó helyiségek felújítása, 

átépítése, bővítése. Kizárólag meglévő, működő praxisok/védőnői szolgálatok fejlesztése 

támogatható.   

 

Önállóan nem támogatható, de választható tevékenységek   

 

Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevé-

kenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, 

gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése, mobil eszközök preferálása mellett.   

 

Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek a nyilvánosság, az 

akadálymentesítés, az azbeszt-mentesítés és az energiahatékonyság.  

Egyéb támogathatósági feltételek: 

  

- A projekt megvalósításának időtávja: maximum 24 hónap. 

- Fenntartási kötelezettség: 5 év.  

- Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esély-

egyenlőségi program meglétét.  Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdítá-

sáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31 §. (6) bekezdésének megfelelően.  

- Egy projekt keretében igényelhető támogatás:  

 egy háziorvosi praxishoz/védőnői szolgálathoz tartozó rendelő(k)nek /tanácsadó(k)nak 

helyt adó helyiségek/épületek fejlesztésére;  

 egy épületben lévő egészségügyi szolgálatok/szolgáltatások fejlesztésére.  

- Háziorvosi rendelő fejlesztése azon települések esetében támogatható, ahol a fejlesztendő 

háziorvosi szolgálat által az adott ellátási körzetben ellátott betegek száma eléri a 900 főt, 

gyermek háziorvosi szolgálat esetén 300 főt. Vegyes praxis esetében az ellátási körzetbe 

tartozó felnőtt és gyermek létszámnak együttesen kell elérnie a 900 főt. 

A  Nemzetőr út 19-21. szám alatt működő háziorvosi szolgálatok ezen feltételeknek maxi-

málisan megfelelnek. 



A pályázati keretfeltételekről 
 

 A TOP-4.1.1-15 felhívás B.-A.-Z. Megyei Területspecifikus melléklete alapján a teljes 

rendelkezésre álló keretösszeg 1.424 millió Ft. Az igényelhető, vissza nem térítendő 

támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 60 millió Ft.  

 

 A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. Támogatási 

kérelem benyújtása 2016. május 4-ig lehetséges. 

 

 A pályázathoz kötelezően csatolandóak az alábbi dokumentumok: 

- Megalapozó dokumentum (beleértve: Beszerzendő eszközök listája költségkalkulációval, 

illetve Nyilatkozat sürgősségi ellátás eszközeinek beszerzése esetén)   

- Összesítés a fejlesztéssel érintett egységek működési engedélyéről, a fejlesztéssel érintett 

közfinanszírozott kapacitásokról Excel táblázat alapján   

- Helyszínrajz, vázrajz, jelenlegi és tervezett állapot bemutatása (rövid műszaki leírás)   

- Az egészségügyi szolgáltató és az önkormányzat között az egészségügyi ellátásra vonat-

kozó megállapodás   

 

 A TOP-4.1.1-15 pályázat sikeressége esetén támogatási szerződés aláírására kerül sor. 

 

A kiválasztott akcióterületen, a Nemzetőr úti orvosi rendelőkben tervezett fejlesztések, 

korszerűsítések: 

 

- 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 rendelők, 

tanácsadó helyiségek felújításával, az ellátás minőségének javításával. Ennek keretében a 

Nemzetőr úti rendelő felújítása során az ’A’ épületben a két felnőtt háziorvosi rendelő 

esetében a belső válaszfalak áthelyezésével minden igényt, előírást kielégítő rendelők 

jönnek létre, új burkolatokkal, korszerű, takarékos víz, szennyvíz, villamos- és fűtési 

rendszerekkel. 

- A ’B’ épületben hasonló fejlesztésekkel 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 védőnői ellátás új szolgáltatással bővült 2015. október 1-től, a szervezett népegészségügyi 

célú méhnyakszűréssel, ezért jelen pályázat keretében kialakításra kerülne egy 

méhnyakszűrő helyiség is. A szolgáltatás megfelelő ellátásához a TÁMOP-6.1.3.A-13/1-

2013-0001 számú kiemelt projekt keretében a szükséges eszközök már beszerzésre kerültek. 

- Közvetlen cél a Nemzetőr úti rendelő felújításával a 12. és 8. számú háziorvosi, 1. számú 

házi gyermekorvosi körzetekhez, valamint a IV., VII., XIV. és XVI. számú területi védőnői 

körzetekhez tartozó lakosság egészségügyi alapellátási szintjének emelése. További cél az 

ellátási körzeteken belül a komplex akadálymentesítés megvalósításával a mozgásukban 

korlátozottak, vagy egyéb fogyatékkal 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 minden rendelőhöz tartozna egy kezelő helyiség 

is.  



- A pályázat keretén belül eszközbeszerzésre is lehetőség van, ezért a sürgősségi betegellátás 

megfelelő ellátásához a pályázat nyertessége esetén beszerzésre kerül egy defibrillátor, 

valamint további technikai fejlesztés keretében egy EKG készülék is. 

- Lehetőség van továbbá olyan eszközök, berendezések, bútorzat beszerzésére is, melyek a 

váróterem, a rendelő, a tanácsadó és a szociális helyiségek (pl.: teakonyha, pihenő) 

komfortosítását szolgálják. 

 

Javaslat: 

Ózd Város Önkormányzata a Nemzetőr úti orvosi rendelők felújításának megvalósítása érdekében 

nyújtsa be támogatási kérelmét legfeljebb 60 millió Ft támogatási igénnyel a TOP 4.1.1-15 

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján, a TOP 4.1.1-15 kódszámú pályázati 

felhívásra beadandó támogatási kérelemmel kapcsolatban hozzon döntést. 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (IV.28.) határozata 

támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra a Nemzetőr úti orvosi rendelők és védőnői 

szolgálatok helyiségeinek felújítása céljából 
 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozta: 

 

 

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Ózd Város 

Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be legfeljebb 60 millió Ft támogatási igénnyel 

a TOP-4.1.1-15  kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú 

felhívásra. 

 

2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok, nyilatkozatok, és nyertes 

pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

 

Felelős: 

a támogatási kérelem összeállításáért és benyújtásáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

 

Határidő: 2016. május 4. 

 

 

 


