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Összefoglaló 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

TOP-4.1.1-15 

Győr-Moson-Sopron megye 

 

 
1. A rendelkezésre álló forrás összege: 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 629 millió Ft 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 6-8 db. 
 

2.  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 15-től 2016. május 4-ig lehetséges.  

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon 
keresztül.  
Postai úton: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság  
cím: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 26. (9022 Győr, Pf.: 569.) 
 

3.  A támogatás mértéke, összege:  

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 
80 millió Ft.  

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

 

4. Támogatást igénylők köre:  

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
 
a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);  

b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);  

c) Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, 
amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel6 rendelkeznek (GFO 57);  

d) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 
szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);  

e) Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);  

f) Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 59);  
 
amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén vagyonkezelésében, 

használatában lévő ingatlanban az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ 

(1) bekezdésének a) - e) pontja szerinti valamely feladatot ellátó, működési engedéllyel és OEP 

finanszírozási szerződéssel, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltató 

működik, vagy a projekt eredményeképpen működni fog. 

Amennyiben a projekt egy háziorvosi/fogorvosi/védőnői praxishoz/körzethez tartozó több 

település háziorvosi/fogorvosi/védőnői rendelőinek/tanácsadóinak fejlesztését célozza, a 

projektjavaslat benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. 
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5. Támogatható tevékenységek bemutatása: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

A) Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése, ezen belül támogatható:  
a) Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi 
gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, alapellátáshoz 
kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásnak helyt adó helyiségek 
felújítása, átépítése, bővítése, meglévő – jelenleg más funkciót betöltő – épületben történő 
kialakítása, valamint új helyiség/épület építése. Kizárólag meglévő, működő praxisok/védőnői 
szolgálatok fejlesztése támogatható.  
 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

 
a) Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben 

foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához 
elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése, mobil 
eszközök preferálása mellett. (eszközlista alapján) 

b) Iskola-egészségügyi ellátás végzéséhez szükséges helyiség (iskolaorvosi, iskola-
fogorvosi rendelő) kialakítása és eszközbeszerzés, amennyiben a 
háziorvosi/fogorvosi rendelővel azonos épületben működik, vagy működni fog.  

c) Mozgó szakorvosi szolgálat részére helyiség biztosítása, kialakítása.  
d) Megújuló energiaforrások használata az épületek gazdaságosabb, korszerűbb 

üzemeltetése érdekében.  
e) Egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására alkalmas és 

nélkülözhetetlen, multifunkcionális helyiség kialakítása  
f) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-

férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, valamint kerékpártároló és 
babakocsi tároló kialakítása.  

g) Udvarfelújítás, telekhatáron belüli terület-rendezés, parkosítás.  
h) Járműbeszerzés: személygépkocsi, segédmotor-kerékpár, kerékpár beszerzése.  
i) A projekt keretében beszerzésre kerülő vagy már korábban beszerzett az egészségügyi 

alapellátáshoz használt (gép)járművek tárolására garázs/tároló építése, kialakítása, 
felújítása.  

j) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítása, korszerűsítése, bővítése a 
háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnő lakhatásának biztosítására.  

k) Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések, pl.: gyerek 
játszósarok kialakítása a váróteremben.  

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

 
a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns;  

b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns;  

c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns;  

d) Nyilvánosság biztosítása.  
 

 


