
Tisz`elt K6pvise16-teS伯let!

A Szechenyi 2020 progIrm kereteben EFOP輸2.2.19-17 k6dsz血non ”Jar6beteg szakellat6

議警務誌。霊1p監護嵩霊諾t董轟霊議露盤
m勾us 17.-i血6s6n.

A J各r6beteg szakell釦6 szolgaltatdsok f匂lesztese p針y各zat keret6ben els6sorban k6rhazi ell釦dst

kivalt6 6s/vagy ler6vidit6 szolg粗tatdsok magas szinvonal心biztosftds鉦a alkalmas j各r6beteg

SZake11各tdsi in丘astnlkt血a (orvo stec血1ikai eszk6zbeszerz6s) megteremtうsere van lehet6 seg. Az

ig6nyelhet6 vissza nem te正tend6 t鉦lOgataS 6sszege: minimun 50 m Ft, maXimum 300 m Ft.

A也mogatas maximalis mer庵ke az 6sszes elsz血nolhat6 k61ts6g l OO %-a.

Indik各torok

Az心tmutat6 fe雌可a a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eur6pal

uni6s alapokb6l szinaz6 tinogatasok felhasznalas各nak ren華r6l sz616 272/2014. (XI.5.)

Kom. rendelet 88. §-a alapjin arra, hogy a kedvezmenyezett kizdr6lag a t征nogatas ar急nyos

CS6kkentese mellett j ogosult cs6kkenteni az indikator celさrt6ket a tinogatdsi szerz6desben.

Amemyiben egy indik釦or nem eri el a prQjektre a tamogatdsi szerz6d6sben meghat缶ozott

5rtek 75%-at, a髄unoga偽s cs6kkentesre keml, illetve a Kedvezm6nyezett - a Vis maior eset6t

kiv6ve - a tamOgat各S aranyOS reSZet, a rendeletben megha協rozottak szerint k6teles visszafizetni.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankci6 nem alkalmazand6

SZakpolitikai mutat6k 6s az OP-eredm6ny-indikatorok eseteben.

(Jobb egeszsegugyi szolgaltat各sokban reszesti16 lakoss各g: aZOn lakoss恕SZama, akik az adott

egeszs6g櫨gyi szo量g各lta偽s-珂Iesztessel erintett teriileten 6lnek. )

Fennt租r飴si k6te賞ezc備seg

A Tamogatdst ig5ny16 a prQjekt megva16sitds be珂ez6s6t6l sz血litott 5　evig, kis- 6s

k6z6pvallalkozasok eseteben 3 6vig a也mogat各s visszafizetes6nek terhe mellett vallalja, hogy

a prQjekt megfelel a 1 303/201 3侶U Rendelet 7 1. cikkさben foglaltaknak. A fentieken ml va11a増a,

hogy

-　biztositja a femtartasi id6szakban - a PrQjekt keret6ben megva16sult jar6beteg

SZakellatdssal kapcsolatos berendezesekhez, eSZk6z6kh6z va16 hozzaferest, aZOkat

kizar61ag k6zfinanszirozott j dr6beteg ellatds ny句tds紅a hasznalj a,

-　a falesztessel erintett ingatlan tekinteteben nem, Vagy CSak az Iranyit6 Hat6sag e16zetes

enged61yevel tort6nik tulaj donosvaltas,

-　a berende乙6sek 6s eszk6z6k tulajdonos名nak megvaltoztatdsa az Iri皿yIt6 Hat6s各g

e16zetes hozz勾arulas各val lchetseges.

糾　しノーつI
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T6th J6zsef
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Hatarozati javaslat

…./201 7 (VI.22) sz. hatarozat

Polgar V紅os OnkormallyZatallak Kepvise16-teSttllete megtatgyalta a ”Jar6beteg szake11at6

SZOlgaltat各sok faleszt6sere”cimti palyazat beny阜南s証a vonatkoz6 javaslatot 6s az a]al)bi

ha屯rozatot hozta :

l /　Polg各r V缶os Onkormanyzatanak K6pvise16-tCStiilctc hozz4jdrul ahhoz, hogy az EFOP-

2 2. 19-1 7 k6dszamon ”Jar6beteg szakellat6 szolgaltatasok f司lesztcSse’’elnevezesti paly盃zati

kiirasra a PETEG量SZ Nonprofit Zrt. beny巾tsa a palyazatot.

Hatarid6: 6rtelemszeriien

Fele16s: Tofh J6zsef polgdrmester


