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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül megjelent az „Egészségügyi
alapellátás fejlesztése” című, DDOP-3.1.3/G-14 kódszámú pályázati felhívás, amelyre
Dombóvár Város Önkormányzata két pályázatot nyújtott be:
III. utcai rendelő fejlesztésének összköltsége: 53.500.000 Ft
Hóvirág utcai rendelő fejlesztésének összköltsége: 52.500.000 Ft
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a, ezért a
pályázat benyújtásához Képviselő-testületi határozatra nem volt szükség, de támogatás
esetén az ötéves fenntartásról nyilatkozni szükséges.
A pályázat célja, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő
infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai.
A helyi önkormányzat egyes főbb alapellátási szolgáltatásainak helyet adó, a pályázó
tulajdonában,
vagy
vagyonkezelésében,
használatában
lévő
ingatlanok
infrastruktúrájának (eszköz, épület) korszerűsítése; az egészségügyi alapellátáshoz
való akadálymentes hozzáférés biztosítása; a modern infokommunikációs rendszerbe
való kapcsolódás informatikai feltételeinek megteremtése; az alapellátás – háziorvosi,
fogorvosi, védőnői szolgáltat és iskolai egészségügyi ellátás – minőségének javítása.

A III. utcai rendelő fejlesztésére vonatkozó pályázat tartalma:
A projekt célja a III. utcai régi, korszerűtlen rendelő energetikai korszerűsítése,
akadálymentesítése, valamint a hiányzó tárgyi infrastruktúra biztosítása. A projekt
eredményeképpen 3 háziorvosi rendelő, 1 fogorvosi rendelő és 2 védőnői tanácsadó
jön létre, a kapcsolódó helyiségekkel, váróteremmel, akadálymentes parkolóval,
bejárattal és vizesblokkal. Összességében 3 orvosi vizsgáló, 3 váró, 5 vizesblokk, 3
iroda és 2 védőnői tanácsadó kerül felújításra. Korszerűsödnek a tárgyi feltételek,
amelyek a gyorsabb és hatékonyabb orvosi ellátást szolgálják, ezáltal csökken a
várakozási idő. Két darab nagy értékű és számos kisebb orvosi eszköz kerül
beszerzésre.
A projekt költségvetése*:
Projekt előkészítés
Építés
Projektmenedzsment
Szakmai szolgáltatások
Eszközök, berendezések
Nyilvánosság biztosítása
Könyvvizsgálat
Összesen

3.637.683,43.152.317,1.070.000,1.370.000,3.735.000,267.500,267.500,53.500.000,Bruttó árak, forintban

A benyújtáshoz az alábbi projekt előkészítő tevékenységek elvégzésére volt szükség,
amely a pályázat keretében teljes egészében elszámolhatóak.
Építészeti engedélyezési terv
Rehabilitációs szakmérnök engedélyes
terv
Statikai engedélyes terv
Tűzvédelmi engedélyes terv
Tervezői költségbecslés
Összesen

290.000,120.000,38.100,57.150,63.500,568.750,Bruttó árak, forintban

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, úgy az önkormányzatnak, mint
az egészségügyi intézmény fenntartójának vállalnia kell, hogy az ingatlan
rendeltetésében és a projekt céljának megfelelő felhasználásban a beruházás
megvalósításának zárásától számított 5 évig változás nem történik, a támogatott
közszolgáltatási tevékenység nem szűnik meg, jellege nem változik meg.

A Hóvirág utcai rendelő fejlesztésére vonatkozó pályázat tartalma:
A projekt célja a Hóvirág utcai régi, korszerűtlen rendelő energetikai korszerűsítése,
akadálymentesítése, valamint a hiányzó tárgyi infrastruktúra biztosítása. A projekt
eredményeképpen 3 háziorvosi rendelő és 1 védőnői tanácsadó jön létre, a kapcsolódó
helyiségekkel, váróteremmel, akadálymentes parkolóval, bejárattal és vizesblokkal.
Összességében 3 orvosi vizsgáló, 2 váró, 4 vizesblokk, 1 védőnői iroda és 1 védőnői
tanácsadó kerül felújításra. Mivel az épület emeletére az akadálymentes feljutás nem
biztosított, ezért felvonó kerül kialakításra. A pályázat keretén belül két darab nagy
értékű és számos kisebb orvosi eszköz kerül beszerzésre.
A projekt költségvetése*:
Projekt előkészítés
Építés
Projektmenedzsment
Szakmai szolgáltatások
Eszközök, berendezések
Nyilvánosság biztosítása
Könyvvizsgálat
Összesen

3.491.168,43.963.832,1.050.000,1.350.000,2.120.000,262.500,262.500,52.500.000,Bruttó árak, forintban
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A benyújtáshoz az alábbi projekt előkészítő tevékenységek elvégzésére volt szükség,
amelyek a pályázat keretében teljes egészében elszámolhatóak.
Építészeti engedélyezési terv
Rehabilitációs szakmérnök engedélyes
terv
Statikai engedélyes terv
Tűzvédelmi engedélyes terv
Tervezői költségbecslés
Lift terv
Összesen

290.000,120.000,38.100,57.150,63.500,203.200,771.950,Bruttó árak, forintban

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, úgy az önkormányzatnak, mint
az egészségügyi intézmény fenntartójának vállalnia kell, hogy az ingatlan
rendeltetésében és a projekt céljának megfelelő felhasználásban a beruházás
megvalósításának zárásától számított 5 évig változás nem történik, a támogatott
közszolgáltatási tevékenység nem szűnik meg, jellege nem változik meg.
Fentieket figyelembe véve javaslom a pályázat támogatását és a szükséges döntések
meghozatalát.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dél-Dunántúli
Operatív Program „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című, DDOP-3.1.3/G-14
kódszámú pályázati felhívásra két pályázat benyújtásával:
1.1. Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése
1.2. Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése
2. Amennyiben a fejlesztések támogatásban részesülnek Dombóvár Város
Önkormányzata, mint az egészségügyi intézmények fenntartója vállalja, hogy az
ingatlan rendeltetésében és a projekt céljának megfelelő felhasználásban a beruházás
megvalósításának zárásától számított 5 évig változás nem történik, a támogatott
közszolgáltatási tevékenység nem szűnik meg, jellege nem változik meg.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetésében
biztosítja az alábbi, pályázat benyújtását megelőzően felmerült, projekt előkészítési
költségek fedezetét: 1.340.700,- Ft-ot. Költségvetési sor: 106. cím Önkormányzat. VII.
felújítások, 17. Orvosi rendelők.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester
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