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Wisztelt K pviselS-testQlet!

F61de&R K6zs6gi Onkorm, nyzat, a Magyar FaJu Program keretCben ,,Szolg&lati lak&s 6s orvosi
szolg&lati lakes felQ]it sa, fe]leszt6se" k6dsz&ma: MFP-SZLOSZU2022 cim0 paly, zati kiir< s
alapj&n az Onkormanyzat tulajdonat kCpez6 F61de&k belterilet ,50 hrsz alatt felvett- kivett be6pitett
terilet - term szetben 6922 F61de, k, Gagarin utca 7° sz m alatt l v6 szolg lati lak s  pilet neR
fei ]it s ra t ogat, si ig nyt nye]that be.
Jelen p&ly fizat celia a kiemelt falusi k0zfeladatokat eilat6 hivat,Csok elismertsCgCnek vissza llit&sa,
ennek CrdekCben az 5000 f6, Cs ez alatti &Jland6 lakoss&gszamO telepOiCseken k0zfeladatot eli&t6
szem¢ly/szemelyek, a P&ly&z6 mik0dCsi terOletCn tevCkenyked6 haziorvos, h, zi gyermekorvosi
feladatot eliot6 szem¢iyek reszere lakhatas biztosit s nak t&mogat sa.

Azon 0nkormanyzatok palyazhatnak, amelyek a telepOiCsen foglalkoztatott jegyz6i, pCnzOgyi
munkak0rben foglalkoztatott 0nkormanyzati k0ztisztvisel6,  iskolapedag6gus,  6vodapedag6gus,
kulturalis munkakOrben foglalkoztatott szem¢ly, fels6fokQ vCgzettsCg(  bOlcs6dei kisgyermeknevel6,
k0rzeti megbizott, fogorvos, v d6n6 tov bb  h<Cziorvos, hazi gyermekorvos szam, ra biztositanak
szolgalati lakast.

Jelen kiiras t celia a kiemett falusi k0zfeJadatokat eitat6 fogialkozasok elismertsegenek visszaallJt,&sa,
ennek ¢rdekeben az 5000 f6, ¢s ez alatti alland6 lakoss,&gszamO telepQlCseken k0zfeladatot eil, t6
szemely reszere lakhatas bJztositasanak tamogat,Csa.

A palyazatban a 100%-os 0nkormanyzati tulajdonban all6 ingatlan felOjitasat. <&talakitas, t, b6viteset,
funkci6valbfisat, tovabba szolgalati lak fisnak kialakitand6 Jngatlan vasarlasat segiti, amely ingatlant az
adott k0zfeladatot eilat6 szem¢ly, valamint haziorvos, hazi gyermekorvos reszCre a k0zfeladat
betOltese idejeig, az Onkormanyzat szolgalati lak fis c¢ljab61 rendelkezesre bocsajt.

On&il6an t&rnogathat6 tev kenys gek
A paly fiz6 telepQiesen k0zfeladatot ellat6 szemelyek
tula]donban i v6 szolg filati lak fis:

szamara kiz r61agos 6nkor nyzati

= kils6  s bels  fel jit&sa, korszerisit se, kialaMt&sa, &talakit .sa, bdvit se (p¢ldaui energetikai
korszerLisites, megQjui6 energiaforras alkalmazasa, f(Jteskorszer(JsJtes, nyilasz&r6csere, h6szigeteles,
CpQletgepeszeti, CpOletvillamoss figi, CpQletszerkezeti fejlesztesek, vilagit si rendszerek, info-Cs



telekommunikaci6s ha[6zat korszer sit6se (kiz, r61ag technikai feRtCtelek megteremtese tamogathat6),
szan[ter berendezcsi targyak (p6Udaul: mosd6kagyl6, wc, k;= d, mosogato, csapok, stb.);

= funkcidjukat vesztett 6p01etek ez ir ny  hasznos t sa, funkcidv Ut s;

= ingatlanv s H s szoigalat[ [ak, s kialak[tasa c¢[jab61o (A megvr sarolt ingatlannak legk6s6bb a
projekt megval6s[tasi hataridej¢ig Dakhatasi c¢ira aUkaimasnak kell iennie.);

= k6rnyezetrendez6s: a fejlesztcssei Crintett 100%-os 0nkormanyzati tulajdonQ lakashoz ,,tartoz6"
terasz, el6tet6, kerites, bej, r6, parko[6, gcpkocsi-taro[6, me[lCk6pQiet kialakitasa, fe[Qjitasa; jarda
CpitCse Cs/vagy tcrk0vezCse; kert=, udvar rendezcse; kertcpitCs, amennyiben a pa[yazat keretCben
6rintett I00%-os 0nkormanyzati tulajdonQ ingatlanon ta[alhat6 0sszes CpQlet (tu[ajdonhanyad) szint6n
100%-os 0nkormanyzati tuiajdonban van (legfeljebb 5 mil[i6 Ft).
A k0rnyezetrendezCs 0nali6an t,Cmogathat6 tevckenyscg esetcn felt€tel a fej[esztend6, a p&lyazatban
meghatarozott 0nkormanyzati tulajdonQ ingat[anon (hrsz=on) az CpQ[et meg[¢te.

Azon teiepQ[6sek palyazhatnak, amelyek a paly, z6 te[epQl6sCn haziorvos, hazi gyermekorvos, ]egyz6,
fogorvos,  penzQgyi  munkak0rben  fogialkoztatott  0nkormanyzati  k0ztisztvisel6,  pedag6gus,
6vodapedag6gus, vCd6n6, fels6fok0 vCgzettsCg0 b01cs6dei kisgyermeknevel6, kOrzeti megbizott
(tovabbiakban egyQttesen: k0zfeladatot eliot6 szem¢[y) szamara biztositanak szo[ga[ati iakast a
programb6[.
Kiz r6[ag az a pa[yazat tamogathat6, ame[ynek keretCben az 0nkormanyzat a pa[yazat benyQjtas nak
[d6pontjaban m r egyQttm( k0dCsi meg l[apod ssa[ vagy szerz6dCses ]ogviszonnyal rendelkezik a
k0zfeladatot el[at6 szem6[iye[, kivCte[ k0rzeti megbizott. Az egyQttmL k0d6si megai[apodast, vagy a
fe[adateilat sr61 sz616 szerz6dCst csatolni kel[ a p iyazathozo

A palyazat keretCben ÷9Y vagy t6bb szolgalati [akas felQjitasa, korszerOsJtCse is t,imogathat6,
amennyiben valamennyi lakas megfe[el a kiirasban megfogaimazott c¢loknak.
A projekt maximal[san igcnye[het6 t&mogatasi 0sszege t0bb iakas eset6n sere ha[adhatja meg a kilr s
4.2. pontj,gban r0gzitett 40 milli0 forintot.

Ugyanazon k0zfeladatot el[at6 szem61y vonatkozas ban kiz6r6 a9 egy szo[g [ati lakes fe[0jit s ra,
fejIeszt6sCre ig6nyelhet6 tamogat s!

Je[en p ly, zati kateg6ria 0n,C[16an tamogathat6 tevekenys6gei k z rS a9 abban a£ ese be#
va[6sithat6ak meg a k zfe ada  eH s nak he ye szeHnd  e ep# s d  e rd  e ep#f sen,
amennyiben az adott te[epQl6sen nincs 100%=os 0nkormanyzati tu[ajdonban 16v6 szo[g [ati [akas
k[alakitas ra a[ka[mas CpQ[et.
Azonban a megval6sit, s helye ebben az esetben is oiyan telepQiesen kei[ legyen, ahoi az a[land6
[akoss gsz m 5000 f6, Cs ez a[atti, a 2021. janu&r 1. napj n a BeiQgyminiszt6rium  [ta[ kezelt adatok
alapjan.
Ebben az esetben a palyazathoz csato[and6 a pa[yaz6 te[epQlCs k6pvise[etCre jogosu[t szem¢ly
nyiiatkozata arr61, hogy nincs erre a c¢[ra aika[mas Cp( [et Cs a nyi[atkozatban az eltCr6 telepQ[¢sse[
val6 0sszefQggCsCt is igazoin[ szQkscges.
Kiz r61ag az a paly zat tamogathat6, ameiynek keretCben az 0nkorm finyzat a paly zat benyQjt,Cs nak
id6pontjaban m r egy# tm#kdd#.s  meg Hapod ssa  rende kezik a kdzfeladatot eil tO szem .ilyel.
Az egyiJttm JkOdesi megallapodast szerz6deses jogviszony, il[etve jogviszonyt igazol6 dokumentum
alapj&n sz( kseges megk0tni. Az egyQttmek0dCsi megallapod&st a p [yazathoz csatolni kel[.

A t mogat&s ma×im& is m 6ke az 6sszes e sz, mo hat6 k6 ts6g 100%-a°

g nye het6 t&mogat, s:  axi u  40 miami6 Ft

A t&mogat&si k re em beny jt&si hat&Hdeje: 2022° febru&r 12.
(A felhiv s az eidterjeszt¢s 1. mell¢klete.)

A p, y&zat e Sk6sz t6s sor6n az eidterjeszt s 2. mell klet t k@ezd Aj n att t÷ i fe h[v6s, aj n at
k r s ker t  egk d sre pro ekt  enedzs ent tev kenys69 beszerz6s re az a bb fe[soro t
c geknek:



18 Sz6kkutasi Telep l s zerneltet6si Nonprofit Kft. (6821 SzCkkutas, BCke utca 2.)
A] n ata° I 250 000,=+ 27% AFA = brutt6 1 587 500,° Ft

2 B k s°Bihar TeUep i6sfejneszt6si Nonprofit Kft. (5700 GyuUa, BCke sgt. 14.)
Aj£nlata° t 350 000+ 27% AFA = brutt6 t 714 500,- Ft

38 FetsS-B cskai T rs6g=6s Gazdas gfejleszt si Kfto (6500 Baja, Attila utca 11.)
A]&nlata° I 650 000,- + 0% AFA = brutt6 1 650 000,- Ft

(FelolvasOiap 3. mefl4klet)

Mindh rom Aj nlattev5 hat riddben = 2022. januar 20. (csQt0rt0k) 00.00 6raig - kQndte meg
aj n at t. Az aj n atok b r ati szempontja a  ega acsonyabb aj n ati  r, az ÷Ub r s a apj t a
megadott nett6 aj&nlati 6sszeg k pezi° (4. mefl#kletjegyzdkdnyv)

Magyarorsz#g 2022. 6vi kdzponti kOIts6gvet6s6rdt szSlO 2021. 6vi XC. tdrv6ny 74. § (1) bekezd6se
alapj#n 2022. janu#r !-tdl 2022. december 31-ig nemzeti elj#r#srendben ir#nyad() kdzbeszerz6si

rt#khat#rok alapj#n, nyertes p ly#zat eset n kOzbeszerz si elj#r#st nem keh' /efolytatnL

A M)zbeszerz@sekrdl szOi6 2015. 6vi CXLilI. tOrv@ny !5. § (I) bekezd s b) pontja szerinti nemzed
kdzbeszerz si #rt@khat#r = kiv ve a kdzszoig#itatOi szerzdd@sekre vonatkoz6  rt khat rt ° 2022.
janu#r 1-j tdl 2022. december 31= ig
A kOzbeszerz si @rt khat#rok jelenleg a kOvetkezdk:

K asszikus aj nfa 6r6k:

a)  rubeszerz#s eset ben 15, 0 mifliO forint,
b) #pit#si beruh z s eset#ben 50, 0 milliO forint,
c) #pit si koncesszi(  eset#ben 100, 0 miiliO forint,
d) szolg ltat#s megrendel se eseteben 15, 0 miili6 forint,
e) szolg#itat#si koncessziO eset ben 30, 0 mifli6 forint.

K#zszefg#f a k:

(2) Az ( ) bekezd stdl elt rden a kOzszolg ltatOi szerzdd sekre vonatkozO nemzed kdzbeszerzSsi
d khat r 2022. janu r 1-j tdl 2022. december 31o ig

a)  rubeszerz s eseteben 50, 0 mi!li5 forint,

b)  pit si beruh z s eset ben I00, 0 milliO forint,
c) szolg ltat s megrendel se eset ben 50, 0 milliO forint,
d)  pitesi koncessziO eset ben 200, 0 miiliO forint,
e) szolg ltat si koncessziO eset ben 100, 0 milli6 forint.

Javas om, hogy F6 de k be ter et 50 hrsz alatt feivett= kivett beepitett terQlet- termeszetben 6922
F01de&k, Gagarin utca 7. sz&m alatt !¢v6 a F01deak K0zsegi Onkorm&nyzat kiz&r61agos tulajdon&t
kepez6 szolg&iati lakas  p et nek fe j t s ra p y zatot ny jtson be az Onkorm nyzat t00%-os
t mogat sra 40 000 000°° Ft 6sszegre, va amint a b r& ati szempont a apj n a projektrnenedzseri
fe adatok e &t, s,Cra a Sz kkutasi Te ep sezerne tet si Nonprofit Kft.-t (6821 Szekkutas, Beke
utca 2.)
bizza meg.

Tiszte t K pvise 6= test et!
Fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.



HATAROZATI JAVASLAT

T rgyo ,,Szolg mati Uak&s 6s o osi szo g&Uati Uak&s fel jit&sa, fejleszt se" k6gsz ma: MFPo
SZLOSZU2022 aJprogram keret ben t&mogat&si ig ny beny jt sa, Aj&nmattev6 kJv& aszt sa
pt ektmenedzseri feJadatok e l t s ra

F01deak K0zsegi Onkormanyzat KCpvisel6-testOlete a Magyar Falu Program keret ben ,,Szolg&Uati
lak&s Cs orvosi szolg&0ati  ak&s feJQj t&sa, fejUeszt6s÷" kddsz ma° MFPoSZLOSZU2022
alprograrn kereteben t fimogatasi igeny benyOjtasar61 Cs ajanlattev6 kivalasztoAsa projektmenedzseri
feladatok ell, t, s, r61 szOl6 el(Sterjesztest megt,irgyalta ¢s az alabbi hat, rozatot hozza

1. A KCpviseU6otestQlet Magyarorsz&g Kor &nya , ta  a  agyar Fa u Program keret ben
,,Szo g ati  ak s  s  o osi szo g, ati  ak, s fe j t sa, fej eszt se"  k6dsz a°   FPo
SZLOSZLI2022 a program keret ben ki  fe h v sra t ogat si ig nyt ny jt be- az
0nkorrn nyzat tu ajdon&t k pez5 F6 de&k be terQ et 50 hrsz alatt felvett- kivett beCpitett terelet

=.
termCszetben 6922 F6 de&k, Gagatin utca 7. sz&rn a att  v6 FS de&k KSzs 9i Onkorrn&nyzat
kiz rdlagos tulajdon ban l v5 szolg lati lak s -=fel jit s ra az al bbiak szerint"

T&mogat&si intenzit&s: t00%

Proiekt k61tsS9" brutt6 40 000 000,- Ft

19£nyelt t£mogat£s" brutt6 40 000 000,- Ft

2. A K pvise 6-test et a 2022. janu&r 18. napj n megkQId0tt ,,AjanlattCteli felhivas, aj&nlatkCrCs"=re =
az  FP°SZLOSZU2022 ° ,,Szo g, ati  ak s  s orvosi szo g ati  ak s fe t sa, fej eszt s÷" o
hatarid6ben Crkezett ajanlatok alapjan a Projektmenedzseri tevCkenyseg elvCgzesCre a  agyar Fa 
Progra  keret ben ,,Szolg lati lak&s  s orvosi szolg lati lakes fel jit&sa,  fejleszt s÷"
kSdsz ma"  FPoSZLOSZU2022 p y zati kateg6ri ban ki rt fe h v sra a F01de k belterelet 50
hrsz alatt felvett- kivett beCpitett ter01et- termCszetben 6922 F01deak, Gagarin utca 7. sz m alatt I v6
F01deak KOzsCgi Onkormanyzat kiz, rOlagos tulajdonaban  lev5 szoigalati lakes 8p01etenek
fel0jit s hoz   projektmenedzseri   fe adatok   ÷ t s ra   vonatkozdan   a   Sz kk tasi
Te epD sQze e tet $i Nonprofit Kft.°t (6821 SzCkkutas, BCke utca 2.) b zza  ÷9 nett6 1 250 000,°
Ft + 27 % AFA, azaz bruttd I 587 500,- Ft, azaz ÷9ymilli6 -6tsz znyolvanh tezer - 6tsz&z forint
6sszeg rto

A KCpvisel6-testQlet felhatalmazza a poigarmestert a megbizasi szerz6dCs megk0tCsCre, alairas&ra, a
szQksCges intCzkedCsek megtCtelCre.

Felel6: polgarmester
Hatarid6: azonnai

Err6   Aes[t st kap:

F01deak, 2022. januar 21.

F01deak kOzseg polgarmestere
F01deaki K0z0s Onkormanyzati Hivatal jegyzOje
F01deaki K0z0s Onkorm, nyzati Hivatal penzQgyi csoportja
F01de fiki KOz0s Onkormanyzati Hivatai QgyintezOje  .....

,i   .......  :         :
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A Magyar Falu Program keret ben meghirdetett ,,52olgdlati lakds ds om, osi szolgdlati lakdsfeh)'itdsa, fefiesztdse"
pfilyfizati ki rfis

1o Bevezet6

A MiniszterelniSksdget vezet6 miniszter (a tovfibbiakban° Titmogat6) pfilyfizatot birder a Magyar
Falu Program keretdben Magyarorszfig teraletdn miikiSd6  5000 f6, ds ez alatti filland6
lakossfigszfim6 telepiildsek  Snkormfinyzatai (a tovi bbiakban:  Snkormfinyzat) tulajdonfiban ldv6
ingatlanok  vonatkozfisfiban  szolg lat    ak s,  orvosi  szo g ati   ak s  fe j t sfinak   s
kia akitfis,inak tfimogatfis ira (a tovfibbiakban: ki[rfis).

A pfilyfizatok feltdteleit a jelen ki[rfis ds az ,,Attaldnos (/-tmutatd a Magyar Fa[u Program keretdben
2022. dvben meghirdetett ]ciirdsolchoz" (a tovfibbiakban: Lltmutatd 2022.) c[mfi dokumentumok

tartalmazzfiko

1olo A pfi yfiza i ki rfis indoko ts iga 6s c ja

Az elm61t dvszfizadok sorfin a falvak, kistelept 16sek tfirsadalmi szerkezetdben kiemelked6 szerep

jutott az orvosoknak 6s tan[tdknak, akik a falu lakosainak testi, le ki ds szellemi egdszsdgdr6 

gondoskodtak° KiSzfe adatokat el fit6 szemdlyekkdnt lakhe yt k filtalfiban a telepii dsk zpontban,

falukdpi je ent6sdgfi k Szdpt letek  (temp!om,  isko a) szomszddsi gfiban  dpt lt  ds fitta finos

megbecst ldsnek  Srvendtek.

Jellen pitlyfizat cdIja a k iemelt falusi k zfeladatokat ellfit6 h vatfisok elismertsdgdnek visszafi l[tgtsa,
ennek  rdekdben az 5000 f6,  s ez a a   Hand6  akoss gsz,im  telepiildseken k zfe ada o 

eHM6 szem ly/szemdlyek,  a Pfilyfiz6 mfik Sddsi teraletdn tevdkenyked6  h,iziorvosi, h z 
gyermekorvosi fe adatot ellfit6 szemdlyek rdszdre a lakhatfis biztos[tfisfinak tfimogatfisa.

Azon iSnkormfinyzatok pfilyi zhatnak, amelyek a te epa se  fog a koz atot  jegyz6, p r z gy 

munkakSrben    fog a koz a o      akorm yza     k z sz se 6,     sko apedagdg s,

6vodapedag6gus, ku turA is mu kak rbe  fog a koz a o  szem y , (a), fe s6fokfi v gzet s gg
bS cs6dei kisgyerrnekneve 6, k rze  megb zo L fogorvos, v d6n6, tovfibb i hfizfiorvos, hfizfi
gyermekorvos szfimfira biztos[tanak szolgfilati lakfist.

1o2o A re dellkez sre  6 forr s

A ki rfis meghirdetdsekor a tfimogatfisra rende kezdsre fill6 tervezett keret Ssszeg

3 0 (} 00(}  00 forinL

melynek el6irfinyzati fedezetdt a Minisztereln Sksdg hazai forrfisbdl biztositja Magyarorszfig 2022.
dvi k6zponti kiSltsdgvetdsdr61 szdl6 2021. dvi XC. t rvdny 1o melldklet XLVII. Gazdasfigo

6jrainditfisi Alap 2. Fejezeti kezeldsfi e!6ir_finyzatok cim, 1. Gazdasfig tijraindRfisfit szolgfild

miniszterelniSksdgi fejezeti keze[dsii el6irfinyzatok, 1. Magyar Falu Program jogc[mcsoport terhdre.

A pfilyfizatonkdnt maximfilisan igdnyelhet6 tfimogatfisi  Ssszeg mdrtdkdt jelen ki rfis 4.2 pontja

tartalmazza.

1 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 2. szitm6 mell klet ben felsorolt, helyben foglalkoztatott szem lyek.
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A Magyar Falu Program keret6ben meghirdetett ,,Szolgdlati lak6s  s orvosi szolg6Iati lakdsfehO'icdsa, fejleszt se"
pfilyfizati kiirfis

2. A p y zat cS ja

Jelen ki rfis c61ja egyrdszt a kiemelt falus  k Szfeladatokat ellfit6 foglalkozfisok elismertsdgdnek

visszafillitfisa, ennek drdekdben az 5000 f6,  s ez a atti filland6 lakossfigszfimi  teleptil6seken
k Szfeladatot ellfit6 szemdly rdsz re a lakhat is biztos tfisfinak tfimogatfisa.

A pfilyfizatban a 100%-os 6nkormfinyzati tulajdonban fil16 ingatlan felilj tfisfit, fita ak[tfisfit,
b6vitdsdt, funkcidvfiltgsfit, tovfibb i szolgfilati lakfisnak kialak[tand6 ingatlan vfisfirlfisfit seg[ti,
amely ingatlant a ki[ritsban neves tett k zfe ada o  eHMd szem y, va amin  h iziorvos, hfizi

gyermekorvos r szdre a kiSzfeladat betOltdse idejdig, az  Snkormgnyzat szolgfilati lakfis cdljfibdl

rendelkez sdre bocs@.

2olo A projek  kere ben  moga ha d  ev ke ys gek

2oloio O fiHda  t mogat atd tev ke ys gek

2ololoio

A  pfilyfiz6  telep il6sen  fog a koztatott jegyz5,  p r z gyi  m kakSrbe   fog a koz atott

kormfinyza  k z isz ise 5, isko apedagdg s, dvodapedagdg s, k turfi is mu kak rbea
fog a koztatott szem y , fe s6fokfi v gzetts gfi b cs6de  kisgyermekaeve 6, fogorvos, v d6n6,
k rze i megb zo  (a ki[rits egdsze tekintetdben egy ttesen: k Szfe adatot e lfitd szemdly) szfimfira

biztosit kizfird agos  korm nyza i  ajdo ba   v  szolgfilati lakfist:

®  ka s   s be s  fe j tfisa, korszerfis se, kia ak sa,  i a ak t sa, b v se (pd dfiul°

energetikai  korszerfis[tds,  meg6juld  energiaforrfis  a kalmazfisa,  f fitdskorszerfis tds,

nyflfiszfirdcsere,  h6szigetelds,  dp iletgdpdszet ,  dpt letv llamoss ig ,  dpti etszerkezeti
fej esztdsek, vi fig[tfis  rendszerek,  nfoo ds te ekommunikfic ds hNdzat korszer is tdse

(kizfirdlag techn kai fekdtelek megteremtdse tfimogathatd), szan ter berendezds  tfirgyak

(pdldfiu : mosddkagyld, wc, kfid, mosogatd, csapok, stb.);

fu .kcidj ka  veszte t  pa letek ez irfi y5 hasz os fisa, fankcidvfik s;

inga anvfis r s szolgfilati  akgs kia ak tfisa cdljfibd ;

(A megvi sfirolt ingatlannak legkds6bb a projekt megvalds tfisi hatfiridejdig  akhatfisi cdlra

alkalmasnak kel  lennie.)

k rnyezetrendez s° a fejlesztdssel drintett 100%oos  nkormfinyzat  tulajdoni   ngat anon

(f dldrdszleten) talfilhatd, a lakfishoz ,,tartozd" terasz, el6tet6, ker[tds, bejfir6, parkold,
gdpkocsi-tfirol6, melldkdpt let kialak[tfisa, felfijitfisa; jfirda dp[tdse ds/vagy tdrk6vez se;
kert-, udvar rendezdse; kertdpitds, amennyiben a pfilyfizat keretdben dr ntett 100%-os

iSnkormfinyzati tulajdomi ingatlanon talfilhat6 iSsszes dptilet (tulajdonhfinyad) szintdn
100%-os  Snkormfinyzati tulajdonban van (legfeljebb 5 milled Ft)3. A k Srnyezetrendez s

Snfilldan  tfimogathatd  tevdkenysdg  esetdn  feIt te   a  fejlesztend6,  a  pfilyfizatban

meghatfirozott  Snkormfinyzat  tulajdomi ingatlanon (hrsz.oon) az dp ilet megldte.

2 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 2. szfimfi mell klet ben felsorolt, helyben foglalkoztatott szem lyek.
3 Az ingatlanon kivt li fit-  s jfirda p t s tevdkenys gre a Magyar Falu Program keret ben meghirdetdsre keral6 mils
pfilyfizati kiirfis keret ben lesz lehet6s g.
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A Magyar Falu Program keret6ben meghirdetett ,,52olgdlati iakds ds orvosi szolgd[a# lakdsfehO'itdsa, fejleszl se"
pfilyfizati kirfis

A 2.1.!.1. pontban feisorolt t imogathat5 tevdkenys5gek k0zil legal bb egy tev kenys g
kStelez ea megvaldsitand5°

A pfilyfizat keretdben egy vagy tSbb szolgfilati lakfis felfij tfisa, korszerfis[tdse is tfimogathatd,
amennyiben valtamennyi lakfis megfelel a kifrfisban megfogalmazott c61oknak. A projekt
maximfilisan ig6nyelhet6 tfimogatfisi  Ssszege t Sbb lakfis esetdn sere haladhatja meg a ki[r is 4.2.
pontjfiban r Sgzitett 40 mtt6 forintot.

Ugyanazon  k0zfeladatot  etli td  szemdly vonatkozi sfibaa
feltij[tfisfira, fejteszt6s6re igdnyelhet6 tfimogatfis!

kiz rdlag  egy  szolgfilati  lakfis

Jelen kiirfis 2.1.1. poatjfiban meghatfirozott iSnfilldan titmogathat6 tevdkenysdgei kizdrdlag abbas
az esetbe  valdsithatdak meg a k;Czfeladat eHd dsd ak helve szerin i telep ldst67 el dr6 

telep ldse , amennyiben az adott telepildsen nincs 100%=os tSnkormfinyzati tulajdonban ldv6

szolgfilati lakfis kialakitfisfira alkalmas dpilet. Azonban a megvalds[tfis helye ebben az esetben is
olyan tetepildsen kell legyen, ahol az  llandd lakossfigszfim 5000 f6, ds ez alatti a 2021. janufir 1.
napj in a Beligyminisztdri m filtal kezelt adatok alapjfino Ebben az esetben a pfi yfizathoz

csatoland6 a pfilyfiz6 telepilds kdpviseletdre jogosult szemdly nyilatkozata arr61, hog5' nincs erre a
cdira alkalmas dpilet ds a nyilatkozatban az eltdr  telepildssel val6  SsszefOggdsdt is igazolni

szaksdges (6° szSm  mel klet).

Kizfirdlag az a pfilyfizat tfimogathat6, amelynek keret6ben az 0nkormfinyzat a p£1yfizat
benyi jti simak id6pontjfiban mdr egy $ m{ ' Oddsl megdl apoddssa{ re del ezl  a k6zfeladato 

elldt6 szemdllyeL Az eg541ttmfik0ddsi megit apod ist szerz6ddses jogviszony, illetve jogviszonyt

igazold dokumentum a apjfin sziksdges megkOtni. Az egyittmQk0ddsi megfillapodfist (5. szgmfi
mel klet) a pfilyfizathoz csatolni kell.

Fogorvos  s v d r  eset6n a pfilyfizathoz k telez(Sen csatolandd a fJada oeHdg&'  szerz6 dds

(/kdzalkalmazot¢ijo© iszony ese dn a szolgdla  e[[d dsd¢ ald[dmasz¢6 doAume ¢um) is.

Amennyiben a pfilyfizat benyOjti sakor a fogorvosi/v d6n6i szolgfilat bet01tetten4,. i gy a Pfilyfizd
(vagy, ha a Pfilyfiz6 - akfir t0bb telepildst drint(5 - ado  szolg tati k Srzethez tartozik, akkor az
egdszsdgigyi ellfitfisi k0rzet szdlchely telepil se, azaz az egdszsdgggyi szolgfilat c[me szerinti

telepil s) az eg6szs6gagyi alapellfitfis biztositfisgnak drdek6ben feladat-ellfitfisi el szerzSddst

kBthet (8. sz mfi mel klet), melyet a pfilyfizathoz sziksdges csatolni. Ebben az esetben a feladat
ellfitfisi szerzBddst (/jogviszonyt alfitfimaszt6 dokumentumot) a Pily izdnak az elszgmoI is

keretdben sziksdges benyOjtania.

(L isd m6g 1. szfimi  melldklet B.) pontja.)

Az ig nyelhet6 t mogatfis maximfits  sszege

40 000 000 forint°

4 hEp:iiwww.neak.gov.huifElso men /lakossa znakiszerzodott szolgattatok
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A Magyar Falu Program keret6ben meghirdetett ,,Szolgd/ati lakds ds orvosi szolgdlati lak6sJ'ehO°#dsa, fejlesztdse"
pfilyfizati kiirfis

VAGY

2ololo2o

Hfiziorvos, hfizfi gyermekorvos szfimfira k zaird agos { kormainyza  tulajdonban  6v6
szolgfilati lakfis"

,  ka s6 4s be s6 feRfij t sa, korszerfisff se, k a akff sa, Ma ak isa, b6vff se (p41dgul"

energetikai  korszeriis[tds,  meg6jul6  energiaforrfis  alkalmazfisa,  f{itdskorszeriisitds,

nyilfiszfirdcsere,  h6szigetelds,  4pt letgdpdszeti,  4piiletvillamossfigi,  4paletszerkezeti
fejlesztdsek, vilfigitfisi rendszerek, info- 4s telekommunik icids hgfldzat korszerfisitdse

(kizfirdlag technikai feltdtelek megteremtdse tfimogathat6), szaaiter berendezdsi t irgyak

(pdldfiul: mosddkagyl6, wc, kfid, mosogat6, csapok, stb.);

e  funkcidjuka  vesz e   pfi etek ez irfinyfi hasznosff sa, funkcidv k s;

inga, anv is ir fis (kiv4ve: 4pitds  telek) orvosi szolgfilafi lakfis kia akitfisa c41jfib6 .

(A megvfisfirok ingatlannak  egk4s6bb a projekt megvaldsitfisi hatfiridej4ig  ak atgisi @Ira
a kalmasnak kei   enn e.);

kSrnyeze rendez s° a fej esztdssel drintett 100%°os 6nkormgnyzad tu ajdoni  ingatlanon

(f'61drdszleten) talidhat6, a  akfishoz ,tartoz6" terasz, el6tet6, keritds, bejfir6, parko 6,

gdpkocs °titrol6, mel dk@iiIet kialakitfisa, feli jitfisa; jfirda 8pitdse 8s/vagy t8rk{Svez8se;

kerto, udvar rendezdse; kert@itds, amennyiben a pfilyitzat keretdben drintett  00%oOS

{Snkormfinyzati tulajdomi ingatlanon ta idhat6 6sszes  p ilet (tulajdonhfinyad) szint n 100%o
os  Snkormgnyzati tulajdonban van ( egfeljebb 5 milli6 Ft)5. A k{Srnyezetrendezds {Snfilldan

tfimogathat6 tevdkenysdg eset ,n fe , e  a fejlesztend6, a p i yfizatban meghatfirozott

{Snkormfinyzati tu ajdoni  ingatlanon (hrsz.oon) az dpiilet meg dte.

A 2.1ol.2. pontban felsorolt tfimogathat6 tevdkenysdgek kOziil  egahibb egy  ev ke ys g

kStdez6en megva 6sffand6o

A pfilyfizat keretdben egy vagy  {Sbb orvos  szo gfi ati  akfis feli jiti sa, korszer{isitdse is
tfimogathatd, amennyiben va amennyi lakgs megfele  a kiirfisban megfoga mazott c ol ak. A
projekt maximfilisan igdnyelhet6 tfimogatfisi {Ssszege t{3bb lakfis esetdn sere haladhatja meg a kiirfis

4.2. pontjfiban ri3gzitett 70 miHi6 forin o .

Az orvosok (hfiziorvos, hfizi gyermekorvos) vonatkozfisfiban orvosonkdnt Mzfird ag egy orvosi
szolgfilati lakfis fel6jitfisfira, korszerfisitdsdre igdnyelhet6 tfimogatfis!

Jelen kiirfis 2.1.1.2. pontjfiban meghatiwozott {Snfill6an tfimogathat6 tev6kenys6gei Mzdrdlag @ban

az esetben val6sithat6ak meg a kOzfeladat eltdtdsdnak helye szerinti telepMdstb7 e#drg

telepMdsen, amennyiben az adott teleptil6sen nincs 100%-os 6nkormfinyzati tulajdonban 16v6
szolgfilati lakfis kialakitfisfira alkalmas @Cdet. Azonban a megval6sitfis helye ebben az esetben is

olyan teleptil6sen kell legyen, ahol az filland6 lakossfigszitm 5000 f6, ds ez alatti, a 2021. janugr  .
napjfin a Beltigyminisztdrium filtal kezelt adatok alapjim. Ebben az esetben a pfilyfizathoz

csatoland6 a pfilyfiz6 teleptilds kdpviselet6re jogosuk szemdly nyilatkozata arrdl, bogy nincs erre a

5 Az ingatlanon kivtili 6t- 6s jfirda@it6s tev kenys6gre a Magyar Falu Program keret6ben meghirdet6sre kert 16 mils
pfilyfizati kiirfis keret6ben lesz lehet6s6g.
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A Magyar Falu Program keret£ben meghirdetett ,,Szolgdlati lak s ds orvosi szolgd[aA [akdsfetlO'idsa, fejlesztdse"
pfilyfizati kiirfis

c 51ra alka[mas dpilet ds a nyi[atkozatban az eltdr6 teJeptldssel val60sszeFiggdsdt is igazoKni

sziks5ges6 (6, sz imfi melSkle )o

Kizfirdtag az a pfilyfizat tfimogathat6, amelynek keretdben az tinkormfinyzat a pfilyfizat
benyfijtfisfinak id6pontjfiban mdr egy ttmgiM ddsi megdHapoddssal ds feladat-dldtdsi szerz 'ddssd
(IkOzalkalmazotti jogvis'zon),  esetdn  a  s'zolgd[at  elldMsdt  al.dtdmas'zt6  dokumentummaD

rendelkezik. Az egyattm{ik6dds  megfillapo&ist (5° sz mfi me!l klet) 6s a feladat-ellfitfisi
szerz6d6st (ijogviszonyt alfitfimaszt6 dokumentumot) csatolni kell a pfilyfizathoz.

Amennyiben a pfily izat benyOjtfisakor a hfiziorvosiihfizi gyermekorvosi szolgitat betOltetlen7, figy
a Pitlyfiz6 (vagy, ha a Pfilyitz6 - akfir t0bb telepaldst 6rint6 - adott szolgfilati k0rzethez tartozik,

akkor az egdszsdgagyi ellfitfisi kOrzet sz khely telepildse, azaz az egdszsdgagyi szolgfilat cime
szerinti  telepalds)  az  egdszsdgagyi  alapell iti s  biztosititsfinak  drdekdben  feladat-elli tfisi

el6szerz6ddst kOthet (8. sz mfi mell6klet), melyet a pfilyfizathoz sziksdges csatolni. Ebben az
esetben a feladat-ellfitfisi szerz6d6st (/jogviszonyt alfit maszt6 dokumentumot) P ilygzdnak az
elszfimolfis keretdben szaks ges benyQjtania. (Lfisd mdg: 1. szfimi  melldklet).

Az ig6nyelt e{5 t mogatRs maxim lis  sszege

70 OOO 0OO forint°

Egy pfilyfizat keretdben egy  illda   Smoga hatd  ev kenysSgcsoportra (vagy a 2.1.1.1. pont
aIapj£n,  vagy  a 2.tol.2.  pont alapjfin) 4s a  kapesolddd iS llda    em   imoga tatd
ev ke ys gekre  igdnyelhet6  t imogatfis. Egy pfilyfizat keretdben  azonban a ki%lasztott

tevdkenys6gcsoporton belgl t6bb tev6kenysdgre is ig6nyelhet6 tfimogatfis.

Az 5nfilldan tfimogathat6 tevdkenysdgek re vonatkozdan meghatfirozott maximglisan igdnyelhet6
tfimogatfisi 6sszegbe belesz imita dd az 6nfiltdan nero tfimogathat6 tevdkenys6gekre igdnyelhet6

tfimogatfisi Osszeg is.

2olo2o O £1idaa  e  t£mogathatd, v£1aszllaat6 tev ke ys£gek

O dHda   em, csak a 2.t.1.1. vagy a 2.1.1.2. pontban felsorolt tevdkenysdgeld el egy tt
tfimogathat6 tev£kenysdgek:

o  akadfilymentesRds;

eI6k6szitdsi, tervez6si tev6keays6gek (p6ldfiul: pfilyfizati dokumentfici6 tisszefillitfisa,

mfiszaki!6pit6szeti tervdokumentfici6 elkdszit se,  tervezds,  engeddlyeztetds, hatdsfigi

eljfirfisok k01tsdge);

kOzbeszerzdsi  eljfirfisok  lefolytatfisa  (kOzbeszerzdsi  dokumentfici6

k6zbeszerz6si tanficsad6i tevdkenys6g, k )zbeszerzdsi eljfirfis ki51tsdge);

0sszefillitfisa,

a megvaldsitfishoz kapcsol6d6 tev6kenysdgek (p6l&iul:

menedzsment kOlts6ge);

miszaki ellen6rz6s, projekt

6 A megval6sitfis helye szerinti telepal6ssel val6 iSsszefiigg£sr61 sz616 nyilatkozat.
7 _ 2):iiwww.neak. ,ov.huifelso menu/lakossagnakiszerzodott szolgaltatok
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A Magyar Falu Program keretdben meghh'detett ,,S=olgfilati lakds  s orvosi szolgd/ati lakdsfeh'tj'itdsa, fejleszt&e"
pfilyfizati kiirfis

szolgNati llakfisiorvosi szolgNati  akfis felszerel6s6hez sztiks6ges btitorok, eszk Sz{Sk,

hfiztartfisi g6peko (Hfiztartfisi g6pek eset6n kizfirdlag mosdgdp, szfiritdg6p, mosogatdgdp,
hfit6szekr6ny, tfizhely, pitraelsziv6, mikrohullfimfi sat6 vfisfirlfisa tfimogathat6, lakfisonk nt
1-1 db.)

2olo3o OnaiHdan nero t mogatha%, kSte ez6e  m egva ds ta d6 tev ker ys g

T .jdkoztatfis 6s nyilvfinossfig biztosit isa 0fisd m6g" jelen Mirfis 4.4. pontja).

Figye em! A kiirits 4.4. pontja az e szfimolfis tekintetdben k{Sffsdgkoflfitokat tartalmaz!

2o2. Nero t mogatha% tev6ker ys6gek

A kffr is keretdben a 2.1. pontban ds allpontjaiban meghat irozott tevdkenys6geken ti lmen6en m s
tev kews g nero t mogathat6, kt li3ni3s tekintette! a kiirfis 4.6. 6s az (Jtmutat6 2022° 3.6o

pontjgban foglaffakra, tovfibbfi:

o a 2.1.3 pontban meghatfirozott tevdkenys6gen titli kommunikficids ki3ffsdgek (pd dfiul:
weblap Idtrehozfisa; weblap  izemeffetds  k 3ffsdgei; domain dij, stb.).

÷ mOkiSd6s  Madfisok (p!. ki3zmfiszolgfiffatdk  iffa  kibocsfitoA szfimlfik e en6rtdke, intemet
eI6fizet6s k{31tsdge, dologi Madfisok, stb.);

o tij szolgfilat  lakfis 6pitdse.

2o3o A projekt m szaki tarta m va  kapcso atos e v r sok

A  Pfilyfizdnak  figyeltembe  keIl  vennie,  bogy  a  tfimogatott  tevdkenys6gge   Idtrehozott

eredmdnyeknek meg keel felelnit k a k ir s 2o sz mfi meH k et ber  foglalt elvfirfisoknak°

Fe h vjuk a figye met, bogy a tfimogatott tevdkenys gek megval6sitfisa sorfin a hatfi yos, 6pitdsre
vonatkoz6 jogszabfilyok betartitsa k{Stelez6!

2°4° A projektv grehajt s idStartama

2.4.1. A projekt megkezd4se

Jelen pontot az Utmutat6 2022.3.3. pontja tartalmazza.

2°4.2° A projekt v grehajt s ira rende kez4sre  H6 id6tartam

A projekt fizikai befejezdsdre a Tfimogat6i Okirat hatfilybaldp6s6t61 (k6z dst6|) szfimitott
legfeljebb 24 hdnap fill rendelkez6sre.

Tovfibbi szabfilyokat az LJtmutat6 2022.3.4. pontja tartalmaz.

2.5o A projekt ter eti kor fitozfisa

A projekt megval6sitfisi helyszine Magyarorszfig k{Szigazgatfisi tertilete.
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A Magyar Falu Program keret6ben meghirdetett ,,52olg61ati lakds ks orvosi szolg6lati lakdsfeh j#dsa, fejleszt se"
pfilyfizati kiirfis

2.6. Eredm nymu atdk

A projekt befejezdsekor a beszfimol6 r6szekdnt a Pglyfizdnak adatk Szldskdnt az alfibbi adatokr61

kell informficidt szolgidtatni"

EredmSnymuta 6 neve M rt6kegys g

A fejlesztdssel drintett szolgfilati lakfisiorvosi szolgglati lakfis

alapterOlete
2

m

Szolgfilati lakfis/orvosi szolgfilati lakits felszereldsdhez szt ksdges
eszk Sz Sk, bfitorok, hfiztartfisi gdpek.

db

2.7. Fenntart si k te ezetts g

A fenr tartfisi k6telezettsdg

@p si beruh@z sok eset6 , az elszfimolfis j6vfihagyfis4r61 sz616 d6ntds hatfilyball@ s6t

k6vet6 h6nap els6 napjfit61l szfim[to  6  6ver   t,

eszk6z6k, fe szere 6sek, bfitorok teki et bela az el[szfimollfis jdvfihagyfisfir61 sz6II6 d Sntds

hatidybaldp .sdt k6vet6 h6nap els6 napjfitdl szfim[tott h rom  ve   it tarto

A tfimogatfissal drintett ingatlanvagyon a beruhfizfis megvalds[tfisfitdl szfim tott  t  vig  em

terhe het5 meg,  s  em ideger het5 e  kivdve, ha egyedi kdrelem alapjfin a Tgmogat6 engeddl 

ad r£

Jdtidlfisi id6 utah t Srtdn6 csere, amortizgcid, miik Sddskdptelennd, hasznfilhatatlanni  vfilfis vagy

t opfis esetdn, a projekt tfirgya kizfirdlag sajgt forrgsb61 pdtolianddo

Tovgbbi szabfi yokat az 0tmutat6 2022° 3o8, pontja tartalmazo

2°8° Biztos t kok k re

A Pfilyfizdnak jelen pfilyfizati konstrukcidban nero ketl biztos[tdkot nyi jtaniao

2,9, $aj  forrSs

A tfimogatfis folydsitfisfinak nero fekdtele sajfit forrfis biztos[tfisa/rendelkezdsre fillfisao

3o A pfilyfiza  benyfij fisfinak ha rideje  s mddja

A pfilyfizatot kizfirdlag elektronikus fiton, a Magyar Allamkincstfir (a tovfibbiakban: Kincstfir) filtal

a Magyar Falu Program vdgrehajtfisfira ldtrehozott ds iizemeltetett elektronikus benyi jt6 felt leten
keresztal lehet benyfljtanio A pfilyfizatot benytijt6 6nkormfinyzatnak rendelkeznie kell hivatali

kapuval.

A kapcsolattartfis kizfirdlag elektronikus fiton t Srtdnik.
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A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett ,,52olgdlati Iakds ds orvosi szo[gdla# lakdlsfe@'#dsa, fejlesz¢dse"
pfilyfizati kiirfis

Jelen kiirfis keret6ben a pfi y zatok benyfijt s ra

2022° janu r 03°  s 2022° febru r 12o k z tt van lehet6sdg.

A ha, rid6 e mu asz,fisa jogvesz,6!

A pfi y za, rn6dos , s,ira o a hfi nypdfl sra vona,koz6 szab yok k v6,e ve  o a benyfij,fis,
k vet6en nines  ehet6s6g!

Tovi bbi szabfilyokat az LJtmutat6 2022.2.201. pontja tartalmaz°

3oto Pfi y zdk (Jogosu tak) k re

Jeien kiirfisra pfilyi zatot nyfijthatnak be"

Helyi 6nkormfinyzati k611tsdgvetdsi irfinyff6 ds k6 tsdgvetdsi szervek (GFO 32  ) esetdn:
azok a telept ldsek, ahot az idland6 lakossggszfim 5000 f6, ds ez alatti, a 2021. januitr 1o
napjgn a Beliigyminisztdrium filtal kezelt adatok alapjfino

Helyi 6nkorm inyzatok tfirsul isa (GFO 327) esetdn:

azok a tgrsuJfisok, ameiyeknek a fej esztds he ye szerinti tagte[epgl6sdn (projekt
megvaldsullgsi he yszin n) az  iliand6  akossggszfim 5000 f6, ds ez a att , a 2021. janu ir  .
napjim a Beliigyminiszt rium fi ta  kezelt adatok a apjfin.

A kiirfis hem zfirja ki azt, ha a 100%°os 6nkormfinyzati tulajdon tiSbb 6nkormfinyzat k0ziStt osz ik

meg. Ebben az esetben a pidyfizatot benyitjt6 iSnkormfinyzatnak valamennyi tulajdonos
iSnkormfinyzat nyi atkozat it is csatolnia kell a p ilyfizathoz, mellyben hozzfij irul(nak) a kifrfis
a apjim tervezett beruhfizfis vdgrehajtgsfihoz.

302+ TSmogaiSsban nero r+szesffhe+6k k re

Je en pontot az (Jtmutat6 2022° 2. !. !. pontja ta a mazza.

3°3° K v asz, sfi kri, riumok

3o3.1,o aogosuksfig  (formafi) kr ,{riumok

,  A pfiiyfizat (eiektronikus benyi jt6 fe iilet) vaiamennyi rovata ki van tO tve, ds minden
kdrddsre vfilaszt ad;

,  A pfilyfizat benyfijtfisfira jogosult, a kiirfis 2.1. pontja szerinti tevdkenysdg megval6s tfisfira
nyfijtotta be a pfilyfizatfit;

.  A kOtelez6 nyilatkozatok kiti51t sre keraltek, azok hitelesek, teljesk Srfiek  s nero valdtlan
tartalmi ak;

,  A k Stelez6 csatoland6 melldkletek megfelel6 tartalommal ds hatfirid6ben benyfijtfisra
keraltek.
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A Magyar Falu Program keret ben meghirdetett ,,Szolgdlati lakds ds om,osi szolgdlati lakdsfeh itdsa, fefiesztdse"
pglyfizati kiirfis

3.3.2. Tar,anmi  r,6ke si sxempon,ok

A diSntdst megalapoz6 f6bb drtdkel6si szempontok:

o  A Pfilyfiz6 adder6-kdpessdge, meiyet a MagyarorszSg 2022.  vi kdzponti kd#s@vetdsdr51
sz616 202t. <Svi CX. t{3rv Sny 2. melldklet 1.3. pontja szerint kell figyelembe venni;

o  A fejleszt s megvaldsitfisfiaak helye a kedvezm nyezett jdrdsok besoroldsdrdl szdl5
290/2014. (Xi. 25.) Korm. rendelet alapjfin;

o  A fejlesztds megvaldsitfis inak helye a kedvezmdnyezett telepiildsek besoroldsdrd! ds a
besoroIdsfeltdtelrendszerdrSl sz616 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapjfin;

,  A Magyar Falu Program jelea pfilyfizati kiirfisfihoz raid viszoaya, iadokottsi ga, c5lja,
rdszletes szakmai tartalma, komplexitfisa, v szonya mils korfibbi 5s tervezett teleptil5si

fejJesztdsekkei;

A projekt keretdben meghozott kiSrnyezettudatossfigi, energiahatdkonysg@ intdzkeddsei 
ezek t irsadalmi hatfisa, fenntarthat6sfiga.

3.4. Hi nyp6flSs 5s tiszlfiz6 k6rd s

A befogadort pidyfizatok jogosuRsfigi (formai) drtdkel5sdt a Kincst ir v6gzi. Ha a p ilyfizat hifinyos,
hibfis, i gy a Kincstitr p Ry{ zatonk nt egy a ka omma  hiimypdtli sra tiSrtdn6 felszdliti st bocsi t ki.
A Pifly iz6 a hifinypdtifist 5  apo  be ii  k(Steies teljesiteni.

>

A hatfiridS   h  be rkezett hi ypdt s  a T mogat6  em kSle es figye embe ve rd, igy a
Tfimoga 6 a p i y za o  e asitha ja,  He e a diiat4s a ha ridSber  re de kez4sre  H5
dokume tumok a apj  kerii  meghoza a ra°

4.!. A tSmogatSs formgja

A Magyar FaIu Program keretdben nyfijtott tfimogatfis vissza aem t rite d6, 100%oos

t mogat isi fir te zit is  haza   mogat saak min6sii .

4.2. A projek{ maxim isan ig4nye he 6 {fimogal isi iisszege

o a kiirfis 2.1.1.1. pon ja keretdben (kOzfeladatot e|l it6 szemdly)  ebb 4  99    for n 

VAGY

o a kiirfis 2.1.1.2. pontja keretdben (hfiziorvos, hfizi gyermekorvos)  ebb 7  009 09O forinL

Egy pfilyfizat keret4ben ig4nyelhet6 maximfiitis ¢fimogatfisi iisszegbe be esz imitand5 az Ondlldan
tdmogathatd (vagy a 2.1. i.t. pont alapjfin, vagy a 2.1.1.2. pont szerinti tev4kenysdgcsoportra) 4s

az Ondlldan nero tdmogathat6 tevdkenysdgekre igdnyelhet6 tfimogatfisi 0sszeg is.

Egy pfilyfizat keret6ben a kivfilasztott tev6kenys6gcsoport(ok)on beltil t6bb tevdkenysdgre is
ig6nyelhet6 tfimogatfis, viszont a maximfilisan ig6nyelhet6 tfimogat isi (Ssszeg t bb  akfis eset6n

4° A fi aansz rozfissa  kapcso a os ir form cidk

i

Tovfibbi szabfi yokat az U mutat5 2022.2.2.2.  s 2.2.3. pontjai tarta maznak.
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A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett ,,Szolgdtati lakds  s orvosi szo[gd[a¢i lakdsfeh °#dsa, fefieszt se"
pfilyfizati ki rfis

sere ha adha ja meg az adott ,,tevdkenysdgcsoportra"

meghatfirozott  Ssszeg fels6 hatfirfit.

(2.!.11.ii. vagy 2.1.I.2. pontban)

4.3. T mogat si  sszeg finar sz roz sa

A tfimogatfis 100%-ban eJ6finansz[rozfissal tOrtdnik, a 4.5. pontban le[rtak szerint.

4.4° Az e sz mo hat6  a inos kS ts6gek m6rt k re, ar ny ra vona koz5 k s gtipusok

ar Hy ra vonatkoz6 e v r sok

A projekt tervezdse sorfin az egyes elszfimolhat6 k ltsdgtipusok vonatkozitsfiban a kiSvetkez6

ki51tsdgkorlfitokat szt ksdges figyeiembe venni:

!I!.

IV.
Vo

V[o

Projekt-el6kdszitdsi, tervezdsi k01tsdgek
o pfilyfizati dokumentfici6 0sszefillititsa
o m(iszaki/dpitdszeti tervdokumentfici6 elkdsz t6se
o tervezds, engeddlyezds
o hatdsfigi eljfirfisok k01tsdge

K Szbeszerzdsi eljfirfisok lefolytatgsa
o k zbeszerzdsi dokumenti ci6  ssze i [t sa

ko beo. , rz, si tani csaddi tevdkenysdg
o k Szbeszerzdsi e jfirfis dfja

Mfiszaki ellen6ri szolgfiltatfis
o mfiszaki ellen6ri szo gfiltatfis k Sksdge ds a kapcsol dd6 engedd yek

ds egydb hatdsi@ d jak
Projektmenedzsment k Sltsdge
Tfijdkoztatfis  s nyilvfinossfig k Sksdgei 

Eszk Szbeszerzds: az adott ,,tevdkenysdgcsoportra" (2.1.1.1o vagy

2.1.1.2. pontban) meghatfirozott max mfi is keretiSsszegen belt [ az

elszfimoihat6 ki51tsdgek legfe jebb 15%-ig tfimogathat6.

egfe jebb 7 %

legfeljebb 15%

VH° KiSrnyezetrendezds tevdkenysdg legfeljebb 5 miami6 Ft

A tfij Lkoztatfis ds nyiivfinossfig biztos[tfisfival, valamint a kiSzbeszerzdsi eljfirfissa  kapcsolatos

tovfibbi szabi lyokat az U tmutatd 2022° 5.9. ds 5.6. pontja tartalmazza.

4°5° A  mogatfis fo yds t sa

A meg[tdlt tfimogatfisi iSsszeget a Kincstfir a Tfimogatdi Okirat kifill[tfisfit k Svet6  t napon be a 
fitutalja a Pfilyfiz6 nevdre sz616, a pfilyfizatban megadott bankszfimlaszfimra.

Tovfibbi szabfilyokat az "t)tmutat6 2022° 3.2. pontja tartalmaz.

a A tfij koztatfis  s nyilvfinossfig k Svetelm ny nek teljes t se a Pfilyfiz6 k Stelezetts ge, mely jelen felhivfis keret ben
Snfill6an hem tfimogathat6, azonban ki3telez6en megvaldsitand6 tev kenys gnek min6st l.
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A Magyar Falu Program keretdben meghirdete  ,,52olgdlati/akds ds orvosi szo/gd[ati lakdsfeh 'it&a, fejl.esztdse"
pfilyfizati kiirfis

4.60 Nero e sz imo hatd kSRs gek kSre

A tfimogathat6 tevdkenysdgekhez kapcsoldddan hem elszfimolhatd k{Slts6gnek mirt6st'll mindazon
k tsdg, ameJy nero kapcso16dik jelen kiirfis {Snfilldan tfimogathat6, valamim {Snfill6an nero
tfimogathat6 tevdkenysdgeit tartalmaz6 pontjaiban szerepl6 tevdkenysdgekhez, kiiliSn Ssen az
alfibbiakhoz kapcsolddd k{31tsdgek:

o  kor ibbi  hazai  ds!vagy  eurdpai  Lmids  projekt  keretdben  mfir  tfimogat isra  kert lt
projektelemek elszfimolfisa;

o  hasznitlt anyag vitsfirlitsa ds ivagy bedpitdse;

*  hasznfilt eszkiSzi3k vfisfirlfisa ds/vagy telepitdse, bedpitdse;

o  jfirmfibeszerzds;

,  ingatlanbiztositfis k{Sltsdge;

÷  sajgt teljesitds;

®  sikerdij;

o  egyszer hasznNatos eszk6z{Sk, forg6eszki3zi3k beszerzdse, melyek fermtartfisa hosszti ti von

nero biztositort, igy a jogszabfiJyokban szerepl6  lyen jellegfi tdte[ek k61tsdge nero
elszg molhat6;

,  a fejlesztdssd drintett ingatlanor  kiviili fejlesztdsi tevdkenysdg°

A megitdlt titmogati s felett a Pitlyfiz6 rendelkezik ds felel6s annak jogszerfi felhasznfilfisi drto
Tovi bbi szabi@okat az (Jtmutat6 2022.3.6. pontja tartalmaz.

4°7° AFA  evonaisi jog

Amennyiben a P ilyfiz6 tigy nyilatkozott, hogy a ti mogatfis tek ntetdben AFA vissza gdny[ds  joga
van, hgy az AFA Osszege nero szfimolhat6 e .

Tovfibbi szabfi yokat az Utmutat6 2022.3.7. pontja tarta mazza.

5o Di} t srS  yard 5rtes t s, T mogatdfi Okfirat kiad s ak re,die

A Tfimogat6 a benyOjtott pi lyfizat tfimogathat6sfigfir6  a pfi[yfizat beadfisfira nyitva fil 6 hatfirnapot
kiSvet5 65 napon belial d{3nt. A Tfimogatd di3ntdsdr61 a Kincstfir elektronikus / ton drtesifi a
Pfilyfizdt.

Amennyiben a Tfimogat6i Okirat kifillitfisfinak felt6tele valamilyen, jelen kiirfis szerint MStelez6

dokumentum beny6jtfisa, a Pfilyfiz6nak legk6s6bb a Tfimogat6 d Snt6s6r61 sz616 6rtesit6s

kdzbesitdsdt k{Svet6 legfeljebb 30 napon bela  szaks6ges azt beny6jtania, ennek hifinyfiban a
Tfimogat6i Okirat kifillitfisfira nero keralhet sor, a pfilyfizat elutasitfisra keral.

Tovfibbi szabfilyokat az l]tmutat6 2022.2.2.5. pontja tartalmaz.

5.1. aogorvos at

Kifogfis benyi jtfisfira nincs [ehet6s6g.

Tovfibbi szabfilyokat az !3tmutat6 2022.4. pontja tartalmazza.

13



A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett ,,Szolgdlati lakds ds orvosi szolgdlati lakdsfeh'q'itdsa, fejlesztdse"
pfilyi zati kiirfis

A Titmogatdi Okiratban foglaltak vdgrehajtfis inak  s a vfillalt kSte ezettsdgek teljesitds nek
ellen6rzdsdt  els6sorban  a  Kincstfir vdgzi.  A  Pfilyfizdnak  a  tfimogatfis  felhasznfilfisfivat
kapcsolatosan ellen6rz s-tfir si  s adatszolgfiltat isi kStelezettsdge van.

A tfimogatfis felett a PfiJyfiz6 rendelkezik, 6s felel6s annak jogszer  felhasznglli sfi6rt.

A Pfilyfiz6 a tfimogat s felhasznfilfisfir6J elkt l Snitett, naprakdsz nyilvfintartfist vezet.

Az elszfimolfis benyOjtfisfinak vdgs6 hatfirideje a projekt fizikai befejezdsdt (az u o s6  moga o {
ev kews g fizikai  e jes 6s6 ) k ve 6 60o napo

Tovgbbi szabfilyokat az (Jtmutat6 2022.5. pontja tartalmazza.

7o  )-gyf szo g a ok e rhetSs ge

A Kincstfir ds annak tert eti szerve szemd yes, elektronikus ds te efonos tigyfd szolgfillatot tart

ferm. Tovfibbi szabgly0kat az r0tmutat6 2022° 70 pontja tarta mazza.

8o MeH Metek

F gye em!  A  csa o a dd  me Meteke  Mzgrd ag

e fogad i!

PDF  formA rabaa   R mdd kbaa

!i
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A Magyar Falu Program keret6ben meghirdetett ,,Szolgdlati lakds  s orvosi szolg6iati tak6sfehO'icdsa, fejleszt&e"
pfilyfizati kiirfis

i) Bontgs esetdn egy darab i rajimlat vagy tervez6i MSlttsdgvetds/kNtsdgbecslds (amennyiben

relevfins);

j) tngatlan vfisfirlfisi tevdkenysdgget egybeMSt Stt fejlesztds  tev kenysdg eset n az ad sv6 e 
szerz6d s, illetve amennyibea az ingatlant a Pfilyfiz6 a kdrelem benyi jti sfit k Svet6en
vfisfirolja, a fejleszteni kivfint ingatlan megvgsgrlfisfinak sz inddkfit igazol6 ell6szerz6d s

csatoland6 (MStelez6). Az ad sv te i szerz6d s, vagy az e 6szerz6d s a T rnogatdi Okira 

kifiN s inak fe e e([);
k) Ingatlanvi sgrlfis esetdben a pfilyfizat beny0jtfisfit megel6z6 60 napni ! nero rdgebbi, Nggetlen

drt kbecsl6 filtal kdszitett  r kbees s (amennyiben relevims);

]) Eszk Sz Sk, felszereldsek, biltorok ds/vagy hfiztartfisi gdpek beszerzdse esetdn egy darab
firajfinla   s r6sz e es mfiszaki  e rgs. Az i rajfinlattal kapcsolatos tovfibbi szabNyokat az
Utmutatd 2022.8.1. pontja tartalmazza (amennyiben relevfins);

m) Az  nkormfinyzat  tgrsullfis  rs fis  meg Hapod sa (amenny ben re ev ins);
n) Abban az esetbea, ha a fejlesztdssel drintett ingatllan t Sbb  Snkormfinyzat tulajdonfiban vaa,

figy a tulajdonosok a pfilyfizat benytijtgsfihoz ds a projekt megvali6sitfisghoz hozzSjfim 6

ay a koza i  csatotni szaksdges (amennyibea relevims);

o) Amenny ben az dpiilet tekintetdben a tulajdonos ds a fennta di izemeltet6 eltdr6, flgy a
beruhfizfis   tudomfisutNdteldr61   ds   a   megva!dsit ishoz   tiSrt n6   hozzfij irulfisfir6 

fenr ar 6/azemel e 6 r@ aSkoza Snak csatoli sa is sziiksdges (k e ez6);
p) Jelen kiirfis 3° sz mfi meH kle e szeri   y a kozat- ,,Projekt megva]ds#dsdva], kizdrd

okokka[ kapcso[atosan" (k e ez6);
q) Jelen kiirfis 4o sz m  mel k eSe szeri   yi a koza  = ,,Nyi[atkozat a kett(4s finanszirozds

elker#lds&d " (kS e ez6);

r)Jelen kiirfis 50 sz m  meH k e e szerir  meg Hapod s o az  Snkormfinyzat ds a szolgfilati

lakfis jogosultja kOz tti egya mfik d si rneg,iHapod s, tovfibbi  fogorvosi/vdd6n6io, illetve

hfiziorvossal ds/vagy orvosi szolgfiltat6val k6tiStt fe ada$-eH fis  szerz6d s (/jogv szonyt

alfitgmaszt6 dokumentum) (figyelemmel a kiirgs 4.2.t. ds 4.3o 1. pontjaira) (k e ez6);
s)Jelerl kiirfis 6° szfim  rneH k e e szerin i nyi a koza  - a megval6sitfis helye szerinti

telept ldssel val6 5sszeNgg sr6  sz6 6  yi a koza  (amennyiben relevfins);
t) Jelen kiirfis 7. szfimfl meH k e e szeri i nyi a koza - ,,Ozeme[te dsrd[ szd[d nyi]atkozat"

(k e ez6);
u) Jelen kiirfis 8° sz mfl rne k e e szerin i e 6szerz6d s Fe ada -eR s  e 6szerz6d s

betOltetlen egdszsdgt gyi kiSzszolgfilat esetdn 8. szfimfi meH k e  (amennyiben relevfins);
v) Amennyiben a Pfilyfiz6 - akfir t Sbb telepaldst drint6 - adott szolgfilati k6rzethez tartozik, ds

az eg6szsdgiigyi ellfitfis  k Srzet szdkhely telept ldse, azaz az egdszsdgiigyi szolgfilat cime

szerinti telepiildsnek van lehet6sdge a feladat-ellfitfisi szerz6d s megk6tdsdre, flgy az

dlMand6  kSrze ekre  vona koz6  (a  pfilyfiz6  telepiilds  4r ntettsdgdt  is  igazol6)
alfitfimasztand6 dokumentum is k e ez6en csatoland6 a pifly izathoz;

w) A fi rfisi e mp dfiny (kS dez6);
x) Hivatalos, bank  il a  hi elesRe  igazo fis a banksz ml r61 (k tdez6).
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A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett ,,&olg61ati lak6s  s orvosi szolgOlati tak6sfehO'it6sa, fejlesztOse"
pfilyfizati kiirfis

A Pfi ySzdnak az e ektronikus benyfij d fe fi eten, e ektronikusan kSte ez5 ngi atkozni arrd ,

bogy:

o  a tfimogatfisi ig6nyben foglait adatok, informficidk 6s dokumentumok teljes k Srfiek, valdsak

s hitelesek;

,  nero fill fenn harmadik szemdly irfinyfiban olyan k Ste ezettsdge, amely a k Sltsdgvetdsi
tfimogatfis cdljfinak megvaldsulfisfit meghifis thatja;

,  a pi Jyfizat tekintetdben , FA  evonfisi joggal rendelkezikoe;

o  ha a tfimogatott tevdkenysdg hatdsfigi engeddlyhez k6t Stt, annak megvalds[ti sfihoz
sz iksdges hatdsi@ engeddlyeket a tfimogatott tevdkenysdg megvalds tfisfira vonatkoz6

beszfimoldval egyidejfileg megkt ldi a tfimogatdnak;

e  nero ill! fenn az , hto 48/B. §-fiban me iieli51t kizfird okok egyike sem;

o  a pitlyfizati kiiri s k Szzdtdtele el6tt az dp tdsi tevdkenysdget ds az eszk Szbeszerzdseket nero

kezdte meg;

*  a  p ilyfizatban  permentes   ngatlanor   megvaldsu 6  beruh iz isra,  felti j tfisra  igdnyel

ti mogatfist;

®  nyertes pi yfizat esetdn vfilla ja, bogy a telep ildsen a tfijdkoztat is  r yi vfinoss ig biztos[tfisa

cdljfibdl kommunikfickSs eszk zt he yez ki.
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A Magyar FaIu Program keret ben meghirdetett ,,Szolgdlati lakds  s orvosi szolgdlati lakdsj'eh'tjitdsa, fejleszgdse"
pfilyfizati kiirfis

2o szfimfi meH Me¢

A projeM mfiszaMoszakmai tarta m va   s a megva dsflfissa  kapcso a os elvfir sok

Az dndlldan tdmogathatd gevdkenysdgekre vonagkoz6 mfiszaki-szakmai elvdrdsok

a) Epallet bSvRdse alatt drteni kell a padlfistdr bedpitdsdt ds az emelet rfidp[tdsdt is.

b) Enged y°, vagy bejeRent s k te es  p t si tev6kenys g ese¢ ben  fizathoz elegend6
az  (engeddltyezdsi)  eljfirfis  megind tgsfit  igazol6  dokumentumot  csatotni,  viszont

amennyiben a pfilyfizat benydjtfisakor rendelkezdsre fill a v6gRegess  v5k e ged6 y 6s a

kapcso ddd z irad ko t dokument c 6, flgy azt szaksdges csatolni (amennyiben relevfins).
c) Epitdsi engeddly k 3teles tevdkenysdg esetdn az elszfimolfishoz melldkelni sztiksdges a

v glegessd vfilt hasznNatbavdtel  engeddlyt vagy a hatdsfig   gazo fist arrdl, hogy a hatdsfig
a hasznfilatbavdtelt tudomfisul vette.

d) Nero enged lyk6teles vagy beje entds k 3teles  p t si tev kenys g eset ben tervez6 
nyilatkozat beny/ jtfisa szt ks ges arra vonakozdan, hogy a projekt nero engeddlyo vagy
bejeIentds k 3teles ds megfelel a hatidyos OTt K ds a helyi dp[tdsi szabfilyzat, valam nt
3r 3ksdgvddelmi ds telep Jldskdpi el6[rfisoknak° (amennyiben relevimS)o

e) Nero eageddlyk 3teles  p tdsi tevdkenys g esetdn az elszfimolfishoz me l kelni kel  a
mfiszaki  itadfis-gtvdtel[ jegyz6ki3nyvet°

f) FeIh[vjuk a figyelmet, hogy a t imogatott tevdkenysdgek megvalds[tfisa sorfin a hatitlyos,
p[tdsre vonatkozd jogszabidyok betarti sa k 3telez6.

g) Epitdsi tevdkenyseg esetdn az adott szakteraletre jogosultsfiggal rendelkez5 mOszaki el enSr

alkalmazfisa, dp[tdsi es fe[mdrdsi napld vezetdse k0telez6o

h) Amenny ben a fejlesztdsse  drintett 100%-os  3nkormfir yzat  tulajdoai   p ilet nero kiz irdlag

az adott megpfilyfizott pidyfizat[ kategdAa cdljfinak megfelel5 funkckSt lilt el (t Sbbfunkcids
palet),  de  az  eHMott  funkcidk  miadegyike  k!zdrdl@_g  #nkormdnyzatg  vagy

#n ormdnyza¢i ds k e{yi szinten megjdeng dgami kOzszolgdltatdsi feladatelldtdst szo@d[,
figy Mzgrd ag az dpC let k z s kals6 szerkezeti, homlokzati es kie pitdszeti e emei
(pdldfiul: kiJls6 homlolczat, tet6, ereszcsatorna, ldpcs6), valamint az dpt let k zt s
hasznfilatti (a aprajzzal igazolt) beltdr[ hel  (pd[dim[" vfir6), az dptilet k z s

szet[ elemeinek korszerfisRdse (p 51dfiul: k 3z 3s kazfin) tekintetdben, a fejlesztds

drdek ben tervezett dp[tdsi munkfilatok o az egysdges megjelends drdekdben o a teljes
dptilet vonatkozfisfiban tgmogathat6ak.

i) Amennyiben az dptilet tekintetdben a tulajdonos ds a fenntartd/t zemeltet6 eltdr6, figy a

beruhfizfis  tudomitsulvdteldr61  ds  a  megval6sitgshoz  t6rtdn6  hozzfijgrulfisfirdl
fenntartd/iizemeltet6 nyilatkozatfinak csatolfisa is szaksdges.

j) Ffitds[ rendszer rdszleges korszerfis[tdse abban az esetben tfimogathat6, ha tfimogathatd
funkci6t el!fitd /3Mild rendeltetds[ egysdgben tOrtdnik a ffitdsi rendszer korszerfis[tds.

(Jellemz6en  ilyenek  lehetnek  a  radifitor  ds/vagy  radifitorszelep  cserdk,  helyis g
h6mdrsdkletet szabfilyoz6 eszk6z0k bedp[tdse stb.)

k) Amennyiben  a  fejlesztdssel  drintett  dpt let  nero  kizdrdl   iknkormdnvzatg  vagy

#nkormdnyzati ds he yi szinten megjdeng d lami kOzszolgdltatdsi feladatelldtdst szolg61, a
nero  Snkormfinyzati 6s fillami feladatellfitfist szolgfil6 6piJletrdszhez kapcso[dd6 6p[tdsi

" !
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A Magyar Falu Program keret6ben meghirdetett ,,Szolgdlati lakds ds orvosi szo[gdlati lakdsfehO'#dsa, fejlesztdse"
pfilyfizati kiirfis

munkfilatok a kiirfis keretdben nero tfimogathatdako Ebben az esetben egydrtelmgen

Jhatdro[w,  megbontva  szt ksdges  fettantetni  a  nero  iSnkormfinyzati  ds  fillami
feladatellfitfissal  drintett  @aletrdszekhez tartozd tevdkenysdgeket  ds k5 tsdgeket a
pgly izatban ds az al itfimasztd dokumentumokban is. Amennyiben a fejlesztdsi cdl nero
bonthat5 meg (pdldgui° tetSfel/ j tgs, kSzSs kazfin), figy a fejlesztdssel drinte  dp letrdsz
6rintett tulajdonsfigfinak (pdldfiul" hasznos aiapteralet, m)-, m3, folydmdter, stb.) argnyfit

figye embe v@e szaksdges a pfilyfizatban elszfimolni k[v nt k 51tsdgeket meghatfiroZnio A
lehatfirolfist, az arimyos tfist ds az elszfimolni k vfint k Sltsdgek szfim[tfisi t is bemutatni

szaksdgeso

ii!i
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A Magyar Falu Program keret ben meghirdetett ,,Szolgdlati [akds ds omosi szolgdlati [akdsfehO'#dsa, fefiesztdse"
pfilyfizati kiirfis

3. sz m  meR k et

Nyi atkozat

Ak!lirot   ...............................................................................................................  (ndv)    a

..............................................................................................................  (Pfilyfiz6)  k4pvise et ben

etji rva nyilatkozom, hogy a MiniszterelnSksdget vezet6 miniszter ifltal, a Magyar Falu Program
keret Sben kiirt .SzolgdMti lakds ds orvosi xzotgdlat  Nkds feldj#dsa, feflesztdse" kiirfisban

foglaltakat ismerem, a projekt megvaldsitgts it vfillalom.

Btintet6jog  fele16ssdgem mdatfiban kijelentem, hogy az fikalam kdpviselt P ly z6 tekintet6ben
nero fillnak fenn az fillamhfiztartfisr61 szdl6 tSrvdny vdgrehajt sfir61 sz616 358/201 1° (XH, 31,)
Korm, rendetet 81, §-fiban meghatfirozott kizgtr6 okok,

Kek:  ..............................................  ,2022  ...........................  (hdnap)  ...........  (nap)

Pi@i z6 kdpviseletdre jogosult szem6]y aIfiirfisa
Ph°

2O



A Magyar Falu Program keret ben meghirdetett ,,Szolgdlati lak& & orvosi szolgdlati [akdsfeh' jildsa, fejleszt&e"
pfilyfizati kiirfs

4o sz m  meR6k e 

Nyi a koza  ke tSs fi anszDozfis e kera Ss6rS 

Atulirott  ........................................................................................................................................  a

.................................................................................................................  (Kdrelmez6) kdpviseletdben

eljfirva nyilatkozom, hogy a MiniszterelnOksdget vezet6 miniszter filtal a Magyar Falu Program

keretdben meghirdetett, ,,Szolgd[ati lakds ds orvosi szolgd[ati &kds feldjitdsa, feflesztdse"
cimii kiirfis kapcsfin a ben 9_   atba               a ds tani kiv nt feileszt sekre
vonatkozdan mils hazai vagy unids forri s keretdben az 6nkormfinyzat t moga sba  aem

r szesi Ro

Tovfibb& nyil[atkozom, bogy a MiniszterelnOksdget vezet6 miniszter filtal a Magyar Falu Program
keretdben meghkdetett, ,,SzoLgd&ti lakds da orvogi szolgd&ti lakdg feldjitdsa, fejlexztdse"

cim{i kiirfis kapcsfin a benytijto  pfilyfizatban szerepl6 m== va ds tfisi he   vonatkozfisaiban

jelen pfilyfizat benyitjtfisfit mege 6z6   6vben mils hazai vagy unids forr is keret6ben a ki r s
_ gZa !  6  a ai a    mogat atd    ev ke  ek    eki et be    az

3nkorm inyzat/tfirsu fis  mogat sba  r{szesi iaem r4szesi {, tov ibb i  fimoga{ s   g{ y{

nyfij ot  be! em  yfij ott be  0o
¸¸117

Amermyiben a pfilyfizatban megjeRSlt megva!dsitfisi helyea korfibbaa rags hazai vagy unids
program keretdben megvaldsitott projektek, beruhitzfisok fenntartfisi ideje mdg nero te t Ie, anrmk
fenntartfisi t, eredmdnyeinek 6rvdnyesaldsdt biztositom.

Ke t°                 ,2022  ...........................  (hdaap)  ...........  (nap)

Pi@fiz6 kdpviselet6re jogosult szemdty alfiiritsa

K jelentem, bogy- ameanyiben re evfins - korfibbi, i [etve mils hazai vagy ur ids program

keret6ben tfimogato,t projektek, beruhfizgsok, valamin, azok jelen fej eszt6st6  yard [ehat iro fis it a

, yilatkozat   tdmogatdssa]   drintett  projekte,@bT"   c.   nyi atkozatomban   bemutattam;

indikfitorvgIlal isait, eredmdnymutat6it lehatgroltam a kett6s finanszirozfis elkeriiIdse 6rdekdben.

10 A megfelel6 r sz alfihfizandd.
Amennyiben a Pflyfiz6 itgy wilatkozik, hogy a kiirfs alapjfn tfimogathat6 tev kenys6gekre vonatkozdan r szestilt
tfimogatfsban, figy a ,,Nyilatkozat tdmogatdssal drintett projektekr6r' elnevez6sii sablont k0telez6 kit01tenie, 6s a
tfmogatfsi k6relm6hez csatolni.
A nyilatkozat ezen r sz6ben akkor hOzhat6 all a ,,nero r&zesiiltem" vfilasz, amennyiben jelen pflyfzat benyfijtfsft
megel6z6  t  vben nem all fenn hatflyos tfmogatfsi jog0sultsfga, illetve ezzel kapcsolatos fenntartfsi k{Stelezetts6g_e.,
valamint nero fill elbirflfs alatt hasonl6 tfrgy6 pflyfzata / kdrelme.
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K t t si  tmutatd a .Nyi[aCkozat tdmogatdssa[  rintettprojeMekrbT" Co dokumentum
kit t s hez

Ezen a nyilatkozaton ke ]t megadni az adott megvalds tfisi helyhez tartoz6 helyszinrajz sze6nt a
megvaldsitfis   hely(ek)en  feltantetett  6paletek  6s  16tesitm6nyek,  illletve  infrastrukturfilis

beruhfizfisoknak a jelen 6s mfiltbeli tfimogatfisold al ti3rt6n6 6rintetts6g6t, az adott tfimogatfisok
azonosit6 adatfit 6s a megvaldsitfis fil apotfit. Megva!ldsitfisi helyeak6nt ktil 3nok Jl 3n dokumentum
benytij fisa szaks6ges.

Egy adott megva[dsitfisi he[yre vonatkozdan t 3bb oldalt csato ha.t, ha a sz iksdges adatokhoz
kevdsnek bizonyul a sorok szfima.

A pfilyfizattal egyatt ktStelez6en benyiljtand6 m6retarfinyos megvakSsitfisi heJyszinrajzon az

6p Jleteket, Idtesitmdayeket 6s infrastrukturfilis bemhfizfisokat szfimozfissal kell megjelNni.
Amennyiben a tfimogatfissal 6rintett beruhfizfisok ti3bb megvall6sitfisi he[yet 6riatenek, az egyes

megvaldsitfisi helyszinrajzokon fel keel tiJntetn  a megvaldsitfisi hely pontos megnevez6s6t

(telepal6s 6s utca, hfizszi m vagy he[yrajz  szfim megadgsfiva[) azdrt, bogy egydrte mfien
beazonosithat6 legyen, bogy a ny atkozathoz mely megval.dsitfisi hellyszinrajz tartoziko Ha az
objektum/6palet/[6tesitm6ny  t 3bb  programiintdzkedds  keret6ben  6rintett,  akkor  ahfiny

program!inte'zkedds 6r nti  anny  sorban, kell felt intetni, 6s minden sorba oda kel  irni az objektum

sz imfit (azaz annyi sot ]esz az ,,Ep let / ]dtesitmdny sorszdma" mez6ben azonos szfimmal

felt ntetve). Egy adott ,,EpaUlet / [dtesflmdny sorszdma" sorhoz, azaz egy ldtesitmdnyhez tartoz6

sorok szfimi t tehfit az 6rintett programok szi ma  ds az azor  be]g[ e[k i[iSaithet 5 t imogat isi
egysdgek szfima hatfirozza meg.

Projekt keret be  tfimogatott tev ke ys g(ek)  eir sa° ebben a mez6ben adja meg a feat je {3 t

programolc/intdzkeddsek  keretdben  megva ldsult/megvaldsul6  beruh izfis(ok)  megnevezdsdt,
leiritsfit.

Tfimogatott  tev kenys g  megva ds tfis nak   Hapotao  ebben  a  mezSben  adja  meg
beruhfizfisonkdnt, tevdkenysdgenkdnt a megvaldsit is fillapotfit, az alfibb  r6vidit6sek szer nt:

°  amennyiben mdg nero kezdte meg a tev6kenys6g megval6sitfisfit, ,,N" betfijelzdst kell
megadn ;

°  amennyiben a tev6kenys6g megvaldsiti sa folyamatban van, ,,F" betfijelzdst ke  megadni;

-  amennyiben a tev6kenys6g megvaldsult (ide6rtve az azemeltet6si id6szakkal 6rintett
tev6kenysdgeket), ,,M" bet jelz6st kell megadni.
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A Magyar Falu Program keret ben meghirdetett ,,Szolgddati lakds & om, osi szolgdlati lakdsfehO'itdsa, fejleszt&e"
p ilyfizati kiirfis

5o sz mi  meH Me 

Egyg $m k d si meg Hapodfis

mely ldtrej6tt egyr&zt

Pfilyfiz6 {3nkormfinyzat neve"

szdkhely cime:  .................................................  ,

addszfima:  ......................................................  ,

kdpvisel6 neve:  ................................................  , mint Megbiz6 (a tovi bbiakban" Megbiz6),

neve:  ...........................................................

anyj a here:  ......................................................  ,

sziiletdsi helye, ideje"

szig. sz im:  ...............................  , mint  ..........................................  kiSzfeladatot ellfitd

szemdly/hfiziorvos, h zi gyermekorvos (a tovfibbiakban: Jogosul0 (a tovfibbiakban egyiitt: Felek)
k{Sz{Stt az alfibbiak szerim:

1. Jogosult vfillalja, bogy rdszt vesz a Tfimogat6 filta  meghirdetett Magyar Fa u Program
,,Szolgdlati  lakds  ds  orvosi  szolgdlati  la ds  feldjitd 'a,  feflesgt&e"   cim{i,
MFP-SZLOSZL/2022 kddszfimi  alprogramjfinak  ...........................................  cim{i

kateg6rii hoz kapcsol6d6an. (a tovfibbiakban° projeM) jelea egyiittmfik{3ddsi meg lapod is 3.
pontjfiban meNel61t feltdteleld el.

2o   Megbk6 k Ste ezetts gei
2.1.  Megbiz6 a projeMben rdszt vesz, a pfilyfizati kiirfisban, me @leteiben, vallamint a
vonatkoz6 jogszabfiiyokban fog alt el6irgsokat betar ja.
2.2. Megbiz6 kiil0n tdritds n41k il vNla ja a szolgfilat  11akfis fe i jitfisfihoz, kia akitfisfihoz
kapcsol6d6 szervezdsi, admiaisztrativ 6s pdnziigyi tev6kenysdg ellfitfisfit.
2.3.  Megbiz6 vfillalja, bogy a tulajdonfiban Icy6, jelen projekt keretdb61 kialakitand6 szolgfilati
lakfist Jogosult rdszdre ktil{Sn t6r t6s ndlkal birtokba adja legkds6bb a pfilyfizat elfogadott
elszfimolfisfit61 szfimitott 30 napon beliil a fenntartfisi id6szak vdgdig. A szo gfilati lak is nero
rendeltetdsszerfi hasznfilatb61 szfirmaz6 sdrt 16sek javititsimak k{5Itsdge Jogosultat terheli.
3.   aogosuR k0te ezetts gei
3.1. Jogosult k{3teles a szfimfira birtokba adott szolgfilati lakfis fillagimak meg6rzdse 6rdek6ben a
j6 gazda gondossfigfival eljfirni.
3.2. Jogosult k{Steles a ri  bizott javakat meg6rizni, azok filiagfit fenntartani.
3.3. Jogosult k0teles a szfimfira birtokba adott szolgfilati lakfisban filland6 lakcimet ldtesiteni a
birtokba adfist61 szfimitott 60 napon bel{il.
3.4. Jogosult k Steles a szolgfilati lakfis hasznfilatfival egyCttt jitr6 kOziizemi (rezsi) kiSltsdgeket
rendszeresen fizetni a szolgfiltat6 feld.

mdsr&j

K{Szfdadatot ellfit6 szem6ly /hfiziorvos, hfizi gyermekorvos 

A megfeM{i r sz a fihfizand6o
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A Magyar Falu Program keret ben meghirdetett ,,Szolg 41ati lakds (s orvosi szoIgdlati lakdsfeh' j#dsa, fejlesztdse"
pfilyitzati kiirits

3.5. Jogosult k/Steles a ki[rfis szerinti kiSzfeladatot, mint tevdkenysdget a birtokba adfistdl
szfimitva folyamatosan ellfitni a telepalt sen.
Ada OdeJem
3.6.  Jogosult a jelen megfillapodfisban foglalt adatait a szerz6dds megk St6sdhez sz iks6ges
adatokk6nt adja fit Tfimogatdnako

3.7.  Tfimogat6 a Jogosult filtal fitadott adatokat a projektben val6 sikeres r6szvdtel esetdn a
Jogosultnak a programban va!6 rdszvdtele id6tartami ig keze!li. Sikertelen rdszvdtel, illetve a
Jogosultprogramb61 val6 kil6pdse vagy kizfirfisa eset6n Tfimogatd az adatkezeldst megszanteti.

3.8.  Tfimogatd az adatkezelds megsztintetdsdre okot add k Sr ilmdnyr6  vald tudom isszerzdst
k Svet6 60 napon bel l az adatokat vdglegesen t6rli.

3.9.  Tfimogat6 gondoskodik rdla:, hogy az adatkezel6se sorim  a mindenkor hafilyos
adatvddelmi jogszabfilyi el6 rfisokban foglaltaknak megfelel6en jfir el,  gy ktil6niSsen biztos tja
Jogosult  szgmfira  az  drintetti  jogok  gyakorJfisfit,  megfelel6  technikai  ds  szervez6si
intdzkeddsekkel biztos[tja az adatok biztons igfit, tovfibbfi garantfi ja a szemdlyes adatok
kezeJdsdre vonatkozd alapelvek (,dogszerfisdg, tisztessdges e j ir is ds fitIfithatdsfig"; ,,cdlhoz
k St Stts g"; ,,adattakardkossfig"; ,,pontossi g"; ,,korlfitozott tfiro hatdsfig"; ,,integrities  s biza mas
jelleg"; ,,elszfimoltathatdsitg") teljestildsdt; tovfibbfi az adatkezel s rdsz eteir6  az adatok fitvdte t
megell6z6en tgj koztatja Jogosultat°

3.10. Jogosult jelen megfi lapod s ali ir is ival igazoija, hogy az adatkezeldsre vonatkozd
rdszletes tgjdkoztati st megkapta.

g EHe Srz s  s jogk vetkezm ayek

4ol.  Megb[z6 kdpvisel6je jogost It a szerzSddsben fog att k Ste ezettsdgeket el en6rizni.

4.2o Ha a Jogosult valami yen elOre nero li that6 okb61 nero tudja vfiI alni a szerzOdds
te jes tdsdt, azt az ok keletkezdsdtOl szfim[tott 8 munkanapon beltil jeleznie keel a Megb[z6 feIdo A
Megb[z6 az filtala biztos tott szo gfilati  ak st visszaveszi, ds T imogat6 egyidej i drtes[tdse mellett
mils alkalmas JogosuttnfiI he yezi el. Ebben az esetben el enszolgflltatflsra Jogosult nero tarthat
igdnyto

4°3° Jogosutt tt domfisu  veszi, hogy amennyiben a programban fog[a tak szerinti tev4kenys4get
nero megfeM6en vdgzi, vagy program fo ytati sfib61 kil p, vagy a szerz6d4sber   %glla t
k0te ezerts4gdt neki felrdha 6 okb6  nero ieljes tette, a programb6  kizfirhat6o

4.4. Amennyiben a program megvalds tfisa olyan ok miatt hii sul meg, amely egyik Fdl sz imfira
sere rdhat6 fel (vis ma or), Felek egymfissaI szemben semmifdle igdnyt nero titmasztanak.

Egy b rende kez sek

5.1. A Felek a szerz6d s sorfin k telesek mindenben egyt ttmfik Sdni. A szerz6ddsben nero
szabfilyozott kdrddsekben a Polgfiri T rv nyk Snyv rendelkez sei az irfinyaddk.

5.2° J elen szerz6dds 2 sz mozott oldalbdl fi!!, melyet Felek, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t el6zetes drtelmezds utfin 2 pdldfinyban alNrnak.

Kelt:  ....................................

5 

Megb zd                  Jogosult
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A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett ,,Szolgdtati takds ds orvosi szo[gdlati takdsfelz °itdsa, fejleszcdse"
pfilyfizati kiirfis

5o sz m  meH k e 

A megva dsit s he ye szerinti ¢e epfi sse  va 6 5sszeffigg srS  sz5 6  ayfi aCkoza¢

Alulirott  ..............................................................................................................  (ndv)    a

.............................................................................................  (Pfilyfiz(5)    k pv selet ben

eljfirva nyilatkozom, bogy a pMyfizd teiepiildsen nincs a Minisztereln0ks get vezet5 miniszter Mta!,

a Magyar Falu Program keretdben meghirdetett ,,Szalgdlati lakds" ds orvosi szolgd& i lakds"

@it&e, fel jYdsa, fefiesztdse" cim{i kiiri snak megfelel6, 100% iSnkormfinyzati tulajdonban ldv6

4piilet.

Ezdrt a pMyfizat keretdben fejleszteni tervezett 6p ilet megvaldsit isi he ye:

Megvaldsitfisi hel!y telepiildsdnek here, irgmyitdszgma"

Bt ntet6jogi fele16ssdgem tudatgtban kijellentem, bogy a pMyi z6 te epi 16s ds a szolgMafi lakfis

megvaldsit si    heJye    szerinti    teJepiiJ s    k0z{Stt    az    a gtbbi    kapcso at    i 

fenn:  ................................................................................................................

Megvaldsitfisi he y cime:  .....................................................................................

Kelt:  ..............................................  ,2022  ...........................  (hdnap)  ...........  (nap)

Pfilyfiz6 k6pviselletdre jogosult szem 51y alfiirfisa
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A Magyar Fa|u Program keret6ben meghirdetett ,,Szolgdlati lakds  s orvosi szolgdlati takdsfelzO'icdsa, fejlesztdse"
pfilyfizati kiirfis

7o sz mfi meH k et

oo
Vzemeket sr6  szN6 nyi atkoza 

Alulirott  ....................................................................................................  (n6v) a

.............................................................................................................  (PfiJyfiz6)

k6pviseltet ben   eljitrva  a(z)  ...............................................................  tev6kenysdg(ek)

tekintet6ben  benyOjtott  tfimogatfisi  kdrellem  kapcsfin  az  fillamhfiztartfisrdl  sz6116  ti3rv6ny

v6grehajtgsitr6  sz616 368/2011o (XIIo 310) Korm° readdet (Avro} 750{} (2) bekezd{s  ) pontja
alapjim az alfibbi nyilatkozatokat teszem"

A Pfilyfiz6 az alfibbiak szerinti nyiltatkozatot teszi az Avro 75° {} (2) bekezd{s  ) portia

1.3

!.5

1.6

1.4

1.2

a Pfilyfiz6 az  illamh iztart is akendszereibe tartoz6 szervezet r:..

[] igen

[] nero

a tfimogatott tev6kenys6g beruh iz is r :

[] igen

[] nero

az elkdsziilt [dtesitm6nyt:

[] sajfit maga iizemelteti
[] mils gzemekefi
[] nero relevfins14

gzemeltet6 megnevezdse, amennyiben az elkdszii t  6tesitm6n /beszerzett eszk{Szt

mils iizemelteti"

a vfirhat6 iizemeltetdsi k61tsdgek a fenntartfisi id6szak alattr3:

.....................................  Ft, azaz  .......................................  Forint.

a vitrhat6 tizemeltet6si k 51tsdgek forrfisa °:

Kelt:  ..............................................  ,2022  ...........................  (hdnap)  ...........  (nap)

Pidyfiz6 k6pviselet6re jogosult szemdly alfiirfisa

12 A ldvfint reszt kerjtik ,,X'-szel jel61ni

13 A ldviml reszt kdrjiik ,,X"-szel jel61ni

14 A kiv-imt rdszt kerjak ,,X"-szei jelOlni

15 KitOltend6

16 KitOltend6
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A Magyar Falu Program keret ben meghirdetett ,,Szolgdlati lakd s & orvosi szolgdlati lak 4sfe@'#&a, fejleszt&e"
pfilyfizati kiirfis

8° sz mfi me Me¢

Fe adatoeHM si e szerz d6s be¢iS ¢e¢ en eg szs gagyi k zszo gai a¢ ese¢ 

amely [dtrejiStt egyr&zr 7

.................................................................................  ©nkormfinyzat/Tfirsul s, mint az

eg szs6gt gyi  k{SzszoJgNtatfisr61  gondoskod6  szerv  (cim:,  addszfim"  statisztika[  szitmje[:

t{Srzsk0nyvi azonosit6 szfim" k@vise[6 here:  .......................................  (poJgfirmester) a

tovfibbiakban, mint Megbizd,

mdsrdszrb7

anyja neve, szCtlete;si he[ye, ideje, szig. szfim:  .................................................................

e[Ki t sdrt szem6 yesen ki3te[ezett <hfiziorvos/hfizi gyermekorvos/ fogorvos/vdd6n617> here"

.......................................  (gazdasi g  tfirsasi g eset n) k pvise i:  ............................  ,

m nt megbizott egdszsdgiJgyi szolgfiRat6, a tovfibbiakban" Szolgitkat6.

2. Megbiz6 hatfirozatlan id6tartamra, de legalfibb a Magyar Falu Program keret6ben meghirdetett,

MFP-SZLOSZL/2022 kddszfimfl, ,,Szolgd[ati lakds ds orvosf szo gdlati la ds fel jftdsa,

fefleszt&e" kiirfis szerinti fenntartfisi id6szak v6gdig, mint Szolgfiltat6val feladat=ellfit si

szerz6ddst kivim k{Stni az  .......  {Snkormfinyzati rendeletdben meghatfirozott  ......  sz. k{Srzet

elli tfisitra azzal a felt tellel, hogy  ...............................................  (a Szolggltat6 neve) a

Megbiz6  rendelkezdsdre  bocsfitja az Allam[  Ndpegdszsdgagyi   s  Tisztiorvosi  Szolgit[at
(tovfibbiakban" ANTSZ) tert'fletileg illetdkes intdzete vdglegessd vfilt hatfirozatfit arr61, hogy

megfelel  a  praxisjog  megszerzdsdhez  sziiksdges  feltdteleknek,  rendelkezik  az  ANTSZ

tevdkenys6gre vonatkoz6 vdglegess6 vfilt praxisengeddlydvel.

3. A Szolgfiltat6 az el6szerz6d6sben vfillalja, hogy a vdgleges feladat-ellfitfisi szerz6d6s hatfilyba

ldp6s6nek napjfitdl feladatait a szakma szabfilyai szerint, a hfiziorvosi, hfiz[ gyermekorvosi,
fogorvosi 6s v6d6n6i tev6kenys6gr61 sz616 4/2000. (XI. 25.) EiiM. rendeletben fogla[taknak

A megfdelt{i r sz a fihfizandd.
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1. Az e 6szerz6d s tfirgya a teriJ efi ellfiti si k{Stelezettsdgge  mfik{Sd6, a Megbiz6 k{Ste ez6

feladatkiSrdbe tartoz6, telepalds   .....  szfimfl egdszsdgt gyi kiSzszo gfiltati si ki3rzet tera[eti e lfit s 

ki3telezetts6gge  vdgzend6 a apell iti si feladatainak a relies k{Srfi ell itfisfira vdgleges feladatoell t isi
szerz6d6s megk{3t6se.

A tovfibbiakban egy ittesen szerz6d6 fe ek k{3z{3tt a ulirott hellyen ds napon az a fibbi fekdtele e :



A Magyar Falu Program keret ben meghirdetett ,,Szo!gdlati [akds ds orvosi szolg 41ati lakdsfehO'it sa, fejleszt se"
p lyfizati kiirfis

megfelel6en, terti eti eRi itfisi k Jte ezettsdggel  a meghatfirozott rendeldsi id6ben, a k Srzethez
tartoz6 tertileten szemdlyesen elli tjao

4. Szerz6d6 felek megfillapodnak, hogy az Eg6szsdgtigyi ellfitfisi szerz6d6sben szabfi[yozzfik a
feiadat el!ittfis feltdteJeit.

5. Megbiz6 vfillalja, hogy a feladat°eltlfitfisi szerz6d6s idejdre a Magyar Falu Program szolgNat 

lakfis alprogramja keretdben, annak tfimogatfisa esetdn a pfilyfizati tfimogatfissal megvakSsuk5
akdingatlant a Szolgfiltat6 rdszdre ingyenesen lald atits cdljfibdl hasznfilatfiba adja, azza! a

megk Jtdssel, hogy az  iltalfiaos rezsik Jksdget a Szo gfiltat6 vfillaljao 6. Szerz6d6 felek

meggllapodnak, hogy az 5. pontban meghatfirozott hasznfitafi jogosultsfig rdszleteit kti! Jn
szerz6ddsbe foglalifik azzal, hogy a szerz6dds nero jgrhat a Megb zdnak a pglygzat keretdben
vfillalt k Ste ezettsdgeinek megsdrtdsdvello

6. Jelen szerz6ddsben nero szab ilyozott kdrddsekber  a Polgiri T SrvdnykiJnyv, va amint a

szerz6ddsben r gzftett egdszsdgt gyet drint6 hatglyos jogszabfilyok rende kezdsek keel irgnyaddnak
tek nten .

7. Jelen szerz6ddst a felek k6z Js megegyezdsse , ir isban b rmikor mddosithatjfiko Je en

e 6szerz6dds az alfiiri s napj£val vfilik drvdnyessdo Jelen el6szerz6dds oo. szfimozott o dalb6  2

egymfissa  megegyez6 eredet  pdldfinyban kdsztilt, melyet a felek elolvastak, drtelmeztek ds mint

akaratukka  mindenben megegyez6t jdvfihagydIag alfi rtfik.

Keko

Megb  z6                       Szo  gfi It at6

Pfiiyfiz6 k@vise etdre jogosuk K0zfeladatot e fit6 szemd y/hfiziorvos/hfizi

gyermekorvos

Pho                         Ph,
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A Magyar Falu Program keret ben meghirdetett ,,Szolgdiati lakds ds orvosi szolgdlati lakdsfehO'#dsa, fefleszcdse"
pfi yfizati ki r is

A ki rfisra vona koz6 fon osabb jogszab yok

o  Magyarorszfig helyi  nkormfinyzatair61 sz616 2011.  vi CLXXXIX. t6rv6ny

o  A k6zbeszerz sekr61 (a tovfibbiakban: Kbt.) sz616 2015.  vi CXLIII. t rv ny

o  Az fillamhfiztartfisrdl (a tovitbbiakban: ,&ht.) sz616 2011,  vi CXCV. t rv ny

,  Az informitcids iSnrendelkez6si jogr61 6s az  nformficidszabadsfigr61 (a tovfibNakban° Mfotv.) sz616
2011.6vi CXII. t6rv6ny

*  Az filtalfinos forgalmi addrdl (a tovfibbiakban: _AFA tv.) sz616 2007.  vi CXXVIIo t rv ny

A szfimvitelr6! sz616 2000.  vi C. tiSrv ny

o  Az  p[tett kOrnyezet alak[tfisfir61  s v delm@61 (Etv.) sz616 !997o 6vi LXXVIII. t rv6ny

÷  Az eg szs gfigyi alapellfitfisrdl sz616 2015  6vi CXXIII, t rv ny

o  A k6telez6 eg szs gbiztos tfis ellfitfisair61 sz616 1997.  vi LXXXIII. -tOrv ny

o  Az eg6szs g%yr61 sz616 !997.  vi CLIV° t rv6ny

÷  Az eg6szs g%yi tev kenys g v gz s aek egyes k@d seir S1 szdl6 2003.  vi LXXXIVo t Srve y

÷  Az eg szs g%yi elli tdrendszer fejleszt s@ 51 2015o  vi CXXIII° t6rv ny az eg szs g%yi
alapellfitfisr61 sz616 2006.  vi CXXXII° t rv ny

A kedvezm nyezett jitrfisok besorolfisfir61 sz616 290/2014o (XI, 26,) Korm, rendelet

A k6zalkalmazottak jogfillfisi r61 sz616 1992.  vi XXXII1. t Srv& y

®  Az - llamhfiztartfis szfimvitel@ l sz616 4/2013° (I. 11.) Korm. rendelet

Az fillamhfiztartfisr61 szdl6 t6rv ny v grehajti sfir61 (a tovfibbiakban: ivr.) sz616 368/2011. (X!I,

31.) Korm. rendelet

A kedvezm nyezett telepal sek besorolfisfir61  s a besoroIfis felt@elrendszer@ l sz6 6 105/2015.

(IV. 23.) Korm. rendelet

Az orszfigos telepfil srendez si  s dp t si k vetelm nye ' 5l sz616 253/!997o (XII, 20°) Korm.
rendelet

÷  Az  pit sagyi  s az  p t st ggye   sszef%g6 szakmagyakorl isi tev kenys gekr Sl szdl6 266/2013.

(VII, 11.) Korm. rendelet

,  Az  pit si term@ @[tm nybe t6rt n 5 betervez s nek  s be@ t s nek, ennek sorfin a tetjes[tme y

igazolfisimak r szletes szabNyair61 sz616 275/2013. (VII, 16.) Korm. renderer

Az  p[t Sipari kivitelez si tev@enys gr61 sz616 191/2009o (IX. 15,) Korm, rendelet

Az @aletek energefikai jellemzNnek tanfis tfisfir6t (a tovi bbiakbano Tanfis[tfisi Kormfinyrendelet)

sz616 176/2008, (VI. 30.) Korm. rendelet

Az @t letek energefikai jellemz6inek meghatfirozfisfirdl szdl6 7/2006. (V, 24.) TNM rendelet

Az elektronikus %yint z s  s a bizalmi szolgitltatfisok filtalS, nos szabfilyair61 szdl6 2015o  vi

CCXXII, t6rv ny

Az elektronikus figyint z s r szletszabfilya r61 sz616 451/2016, (XII, 19.) Korm. rendelet

A hfiziorvosi, hfizi gyermekorvosi  s fogorvos tev kenys gr61 sz616 4/2000, (II. 25.) Et M rendelet

A k6rzeti megb zotti szabfilyzatr61 szdl6 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasitfis

Az  pit sfigyi  s @it sfel%yeleti hatdsfigi eljfirfisokr61  s ellen6rz sekr61, valamint az @[t s%yi
hatdsfig  szolgfiltatfisr61 szdl6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Az eg szs gfigyi dolgozdk  s eg szs g%yben dolgozdk jogviszonyfival kapcsolatos egyes
k@d sekr61 sz616 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet
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AJ_ANEATKZ;RE$

Io _ASANEATKER{) NEVE, .C_ ME TELEFON= Z,S FAXS AMA  VALAM NT E
MA .L C .ME

Ho

N4v" FOtde k KSzsdgi Onkormimyza
Cim" 6922 FSldefik, Szent Lfisz16 tdr !.
Telefon: 06/52/524-092
E-mail" foldeak@foldeak.hu

A BESZERZ} S TARGYA, g.LLET6LEG MENNY SgGE

A beszerz s t rgya:
Projekt menedzsmem tev6kenys4g beszerzdse ajimiatt4teli lehet6ssEg biztosit is{ val az
a.hibbi projekt keret4ben:

MFP-SZLOSZL/2922

,Szolgfilati lakes 6s orvosi szolg ilati lakfis fel iit{sa, fe]l.eszt se" p ily zati kategdrhiba 

A projekthez kapcso dd6 projektrne edzsmem fe adatok el fitgsa
A Mfi ektmeaedzseri fe adatok:

- Pfilyi zai  anyag  5sszeidliti sa:  Konzulti ci6  a  Megbfz6  k@viselSj vet,
p Nyfizatszakmai tan icsadfis, p lygzafi %rmanyommtvfiny elk szit&e, kitSk se,
pfily izafi anyag 6ssze illitfisa mei15ktetekkel egy Jtt, a pfily zat benySjtfisa,
menedzse!6se

- a projekt megvaldsit si szakaszfinak menedzseldse, a projekt megvaldsitfisd va!
kapcsolatos valamelmyi feladat, i11. az azokat ell t6 szem lyek, szervezetek

koordinfikisa,  0sszefog isa, a kiosztott feiadatok elv gzdsdnek ellen6rz se,
betartatfisa

- az titemterv betartatgsa, szt ks g eset n aktuatiz ili sa
- projekt-koordinfieidk szervez&e a Megbiz6  ltal biztositott hetyszinen
- a projekt megvaldsiti s ival kapcsolatos feladatokat e!lfit6 szemdtyek, i11.

szervezetek kSzStti infm-mi cidfiramlfis megszervez se., min l  hatdkonyabb
mfikOdtetdse,

-az  projekt  tezi rfisitig  esetlegesen  sztiks gessd  vfil6  vfiltozfis-bejelent sek,
Tiunogatfisi Szerz6dSs-mddositfisok hatfirid6re tSrt n6 elkdszitdse, et6kdszitdse

o kapcsolattartfis  a  projekt  r&ztvevSivel,  az  Irimyit6  ds  KSzremtikSd5
szervezetekkel, hatdsfigokkal
r szv tel  a  projekt  ellen6rzdsi   folyamaminak   fis  tev kenys geinek
megszervez sdben, mfikSdtetdsdben.
a  projektmenedzsment   (projekt  monitoring,   el6rehaladfisi  jelent sek,
projektrendezv nyek, szakmai  s p nztigyi besz imoldk, projekt zfirdjelentds, stb.)
feladatok szakmai irdmyft{ sa, dokmnent cidk elk szit se

- minden egydb olyan feladat, amelyet a Tfimogat6 ds a K6zremtikSd6 Szervezet a
Kedvezmdnyezett szfimfira e kSrben e!6ir

P nz i i tan csaddi fe adatok:
o kapcsolattartfis a Megbiz6 k pvisel6j vel, a polgfirmesterrel, a kifizet seket vdgz6

p nztigyi munkatfirssal

i



o projekt megva!dsftfisi val kapcsolatos vaiamennyi sz imla kifizet sdnek ir inyft sa,
a kifizet si k relmek elkdszit se

o a projekt megvaldsftfisfival kapcsotatos pdrLziigyi fetadatok irfinyfffisa
- kapcsolattartfis az IrAnyit6 Hatdsi ggai,  s a K6zremfik Sd6 Szervezettel

A SZERZ0DES MEGHATAROZASA

Minden esetben a projekt Tim.logaiAsi Szerz6dds ben vfillatt vdghatfirid6 a ie!jesitSs
hatfirideje.

A TELJESiTE$ HELYE

6922 FSldefik, Szent LAszl6 tdr 1.

AZ AJANLATOK B RALATX SZEMPONTJA

A legalacsonyabb aj inlati fir, az elbirfilgs alapj it a megadoti brutt6 aj inlati  sszeg
k@ezi.

VHo AZ AJiNLATTgTEL NYELVE

Az ajfinlattdtel nyelve a magyar.

VHio AZ AJJ NLATTETELt HATARIDO, AZ A£ NLAT BENYUJT. S, NAK CLIME,
AZ AJANLATOK                   "   "      'FELBONTASANAK HELYE  IDEJE

Be rkez si hatgrid6: 2022° januir 20o (csgtSrtSk)

Cfm: F61de ik KOzsdgi 0nkorm inyzat, 6922 F ide , Szent Lisz!6 t6r 1o

Boatis" FtildeAk KSzsdgi Onkormimyzat, 6922 FOldefik, Szent L iszl6 t r to
2022. janu ir 21. (p ntek) 08"00 6ra

FOR!relAX KOVETELMENYEK A BENYUJT©T AJANLATOKKAL
KAPCSOLATBAN:

az ajfinlatot egy pdldinyban elektronlkusan, szemdlyesen, vagy postai dton kell
benyfijtani;

o Kdlj k, hogy ajfinlattdtelhez a meti&e!t fetolvasdlapot hasznfilja°

Vo

Megbizfisi szerz6dds

A SZERZ(}D:ES  D(}TARTAI A VAGY A TELJESI[T ;S HAT. RIDEJE

FSldefik, 2022. janufir 18.

AZ ASANLATKI I S ME Kf0LDI S} NEK NAFJA
. I . [-  .......  . 

•                     I               "  "  i              "

polg ii%este :   ........

F61deii K0zsdgi 0 orm inyzat

/
/
/



Aj atk r8°
FSidefik KSzs ,gi OnkormAnyzat
6922 F61defik, Szent Lfiszl6 t6r I.
Telefon/fax" 06/62/524-092
E-mait: foldeak@foldeak.hu
Addszfim: 153 54642-2-06

A} rdat ev8°
N v:
Cim:
Tele%nifax:
E-maiI:
Addszitm:

Aj a a   rgya:
Projekt menedzsment tev kenys6g beszerzdse ajfirflattdteti lehetSssdg biztositi sAval a F51de ik

KSzsdgi Onkormfinyzat oM. -SZLOSZL/2022 - ,,Szo g$ a i  akfis 6s orvosi szo g i a   akSs

fe fij sa, fej eszt se" pfilyfizati kategdrifiban.

iii,:;!il

Ajfinl[ati  r:

szolgfilati  taki s felfiiitfisa,  fejleszt se"  projekt
keret ben projektmenedzseri tev kenys g ett tfisa az
az ajgnlatkdr ,sben meghat irozott szakmai tartalom
szerint

Alulirott  .......................................  , mint az ajimlattev5 c gjegyzdsre jogosult k pviselSje az

ajMlattev5 k pviseletdben a fenti beszerzdsi eljfir is sorfin a kiir isb  fogMt feltdteteket
elfogadjuk. A vfillalt k6telezettsdgeket teljesitjtik. Nero fill t nr  5sszefdrhetetlens g az
Ajfinlatkdr5  s az Ajimlattev5 cdgek kSzStt. Ajfinlatunkat a projeki:re vonatkoz6 pfilyfizati
felhivi sban foglalt elSir isnak megfele15en kdszitertfik el. Az firajfinlatunk  rv nyess ge a
kifillitfist61 sz mitott 90 nap

Kelt:  .............................

cdgszerfi alfiirfis



F Ide k PMHiv

,Fe ad6:

KSldve:
C zett:
T&rgy:
Met16ktetek:

F6ide k PMHiv <foldeak@foideak.hu >
2022. janu r 18. 11:35
°ro st as.ti bo r@ sztu, hu'
Aj niat k6r6s -MFP-SZLOSZLi2022
MFP-SZLOSZU2022.pdf

• Fontoss g:                    SOrg6s

Sz6kkutasi Te]epSU6shzeme tet6si Nonprofit Kfto
5821 Sz kkutas
B ke utca 2o

Tiszte[t R ost s Tibor Or!

Me![6kelten megkOad6m aj naatk6r6sOnket a MFpoSZLOSZL/2022 ,, Szo g tati  ak s 6s orvosi szo g ati  ak s
fel j t sa, fej[eszt se" cim i p ly zati kateg6ri ban projektmenedzsment tev6kenys6g beszerz6s6re.

i raj n[at t legven szives a megadott hat rid6ig, vagyis  anuaF 20°  ¢s tSrtSk}_ nap] ig legven szives
megkOideni emaiSben a foideak@foldeakohu ema]I ¢ mre  s postai  ton a F6 de k K6zs6gi Onkorm yzat 6922
F6tde k, Szent L sz 6 t6r Io dmreo

Keit: F61de k, 2022, janu r 18.

K rj k, hogy az a] n]att te hez a me 6ke t fe o vas6]apot haszn ]a!

Tiszte[ette[:
Hajnal G bor sk.
polg rmester

.: ..



e ad6:
K ldve:
Omze t:
T rgy:

elU kle ek:

F61de&k PMHiv <foideak@foldeak.hu>

2022. janu&r !8. i 1:38
'febtega@gmail.com'
Aj nlatk r s_M FP_SZLOSZLi2022 F6tde&k
MFP-SZLOSZL-2022.pdf

Fontoss 9:

•  :

L 

i

, 

!i,

Febtega  fto

6500

Tiszte!t M£trai AngOla Qgvvezet6 AsszonV!

Meli£kelten megkOld6m aj£nIatk£rSsiJnket a MFP-SZLOSZLI202I ,, Szolg£lati lak£s  s o osi szolg£1ati lak£s
fel iit£ss, feileszt£se" cfmd p£ty£zati kateg6ri£ban projektmenedzsment tev£kemis£g beszerz£s£re.

Araj£n at£t legyen szives a megadott hat£riddig, vagvis  aRlar ZO._ csit6rtSk  napi£ig tegven szives
megk ldeni emailben a  akohu email dmre  s postai 6ton a F61d.e k K zs gi  nkorm nyzat  922

F [de k, Szent L sz[6 t r 1. c[mre.

K rgOk, bogy az aj n[att te hez a mel[ ke t fe[ogvas6[apot hasz ]a!

Kelt: F6tde k, 2022. janu r 18.

Tisztelettel:
Hajnal G bor sk.
polg rmester



F Bdegk PMHiv

Felad@
Kiidve:
Cimzett;
T&rgy:

F6lde£k PMHiv <foldeak@foideak.hu>
2022, ]anucir i8. t 1:41
'info@bbtnkft.hu'

MFP-SZLOSZL/2022 F ldegk
MFP-SZLOSZL-2022.pdf

Fontoss g:                   SOrg6s

86k6s-Bihar Telepil sfe leszt6si Nonprofit Kft°
Gyula
g ke sgt° &4o

5700

TiszteBt BeJeznai R6bert Qgyvezet8 0r!

Meil6keiten megkOtd6m aj ntatk6r6si3nket a MFP-SZLOSZLi2022 ,: Szolgglati lakes  s orvosi szolg lati tak4s
fe[ j[t sa, fej!eszt se" c[rnd p !y zati kateg6ri ban projektmenedzsment tev6kenys6g beszerz6s6re.

,raj ntata't legyen sz[ves a megadott hat riddig, vagyis 2022° ianu r 20°  csQt rt kL napj ig legven szives
megkOldeni emaiiben afoldeak@foideakohu email dmre 6s postai Qton a FSlde k KSzs6gi Onkorm nyzat 6922
FSlde4k, Szent L sz!6 t6r 1° c mre.

R6rjik, bogy az aj nlatt6telhez a mell6kelt felolvas61apot haszn lja!

Kelt: F6ide k, 2022. janu r 18.

Tisztelette!:
Hajna[ G bor sko
poig4rmester



F6lde k PMHiv

Felad6:
K.5.Rdve:

C mzett:

rgy;
MeiU k etek:

B k s-Bihar Telep01 sfejleszt si Nkft. < bekesbihar@gmail.com>
2022. janu r 20. ! 5:59
F6ide k PMHiv
Re: MFP-SZLOSZLi2022 F61de k              
Xerox Scan 20220! 20130555.pdf

TiszteBt Cimzett,

Mel! keiten megkOld6m  raj nlatunkat a t rgyban je zett projektre  s tev kenvs6gre vonatkoz6ano

{]dv6ztetteh
R cz Ki ra
irodavezetd

B k SoBihar TeUepO sfejieszt si Nonprofit I{ft.
5700 Gyula, B ke sgt. 14.
Tel." 06202402949

F6ide k PMHiv <fotdeak@foldeak.hu> ezt [rta (idSpont  2022. jan° i8., K, 11:41):

B6k6s-Bihar Te ep 16sfej eszt6si Nonprofit Kft°

B ke Sgto :[4,

5700

Tiszteit Beleznai R6bert Ogyvezetd Or!

#.

L.¢

Mell kelten megkOId6m aj nlatk r sOnket a MFPoSZLOSZL/2022, Szo g ati  ak s  s orvosi szo g ati  ak s
fe 5] t sa, fejleszt se" cim  p ly zati kateg6ri ban projektmenedzsment tev kenys g beszerz s reo



:/

,      raj nla:t t iegven szives a megadott hatgrid6ig, vagyis 2022,  Lanu r 20,]cs t rt6k}  napja g legyen
szives megkOUdeni ema]Uben a fo dea foldeak,hu emaH c[mre  s postai 6ton a F lde k K zs gi  nkorm nyzat

....  ::  6922 F81de k:, Szent L sz16 t r E° c mre°

. i ::

K rjSk, ho  az aj n att teghez s me R keJt fe olvas6 apot haszn ]ja 

t 

i!:

,<

,'}

-i

Tisztefettel°

Hajnal G bor sk.

polggrmester

Kelt: F61de k, 2022. ]anu r 18.
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FELOLVASOLAP
Aj finlatk r6°

FSldefik KSzs6gi Onkonngrlyzat
6922 FSldefik, Szent L isz16 t&r 1.
Telefon/fax: 06/52/524 092
E mail:foldeak@foldeak.hu
Ad6szfim: ! 5354642-2-06

A] fintaitev6°
N v: B k6s-Bihaa Teiepi.i16sfejleszt6si Nonprofit Kft.

Cim: 5700 Gyala, B ke sgt. 14.
Tele,bn/fax: 06 20 240 2949
E-mail: i nfo@bbmkfl im
Addsz im: 29250565-2°04

Aj  nlat tfirgya"
Projekt menedzsment tev kenys{g beszerzdse aj inlagdteli iehet6s g b ztosftfisgvat a F{51defik
KSzs6gi 6nko wnfinyzat-MFP-SZLOSZL/2022- ,,Sz01g ilati lakes 6s orvosi szotgfilati lakis

felfljitisa, fejleszt6se" pilyfizati kategdri ibano

Ajfinlati 5r:

Aj nlat t gya

t. MFP..SZLOSZL!2022 o ,,Szolg ilati lakfis 4s orvosi
szol#ilati  lakis  felftjftlsa,  fejlesztdse"  projekt
keret ben prqjeMmenedzseri tev kenys6g ellfitfisa a
az aj .nlafl¢ rdsbert meghatfirozo,t szakmai tartalom
szeripX

nett6 8sszeg

(forin0

1.350.000,oFt

AFA 27 %
(forint)

364.500,oFt

bmtt6 {Ssszeg !

(forint)

t .7!4.500,-Ft

Alulirott Beteznai Rdbert, mint az ajfinlattev6 cdg egyzdsre jogosult k@visel6je az ajgnlattev8
k pviselet ben a fenti beszerz6si elj r is sofia a kiiritsban foglalt felt6teleket etfogadjuk. A
vSllalt kStetezetts gekel teljes tjgk. Nero  ill ferm 8sszef rhetettens g az Ajfinlaik4r6 ds az
Aj nlattev8 c gek kSz6tt. Aj inlat-u ai a projektre vonatkoz6 p ilyitza  felhivfisban foglalt
elNr isnak megfelelSen k4szitettSk el. Az firajfinlatunk {iwgnyess4ge a ki llit st61 szfimitott 90

nap

Kelt: 2022.01.20.
B6k s-Bihar Te  e pO|$,sfcjleszt  si

Nonprofit Kft..
5700 Gyul#. ,B eke sgt. 14.
AdaszamY 50565-2"04

Cegjegyzekszfim: 04-09-0 t 5845
Bszsz ' t0402'30,3-t i 5239 53-544 81007



Felad6:
K gdve:
C mzett:

Fi5tde k PMHiv <foideak@foldeak.hu>
2022. janu r 19, 14:26
polgarmester68@gmail.com; R k6czi Edit; rerika@foldeak, hu;
munkaugy@fotdeak, hu       : 
FW: Aj&nlat k6r6s -MFP-SZLOSZL/2022
Aj&niat F61de k MFP SZLOSZL.pdf

From: SZTUKFT- Rost,fis Tibor <rostas.dbor sztu.hu>

Sent: Wednesday, January 19, 2022 2:19 PM
To: 'F6Ide k PMHiv' <foIdeak@foRdeak.hu>
Subject: RE" Aj nlat k r6s-MFP-SZLOSZL/2022

Udv6zlettel"

Sz6kkutasi TelepfJl6st zemeltetes] Nonprofit K .
6821 Sz6kkutas, BSke u. 2.
Te!./Fax.• 62/593-050
Eomail: rostas.tibor@sztu.hu

From: Fi lde k PMHiv <fotdeak@fotdeak.hu>
Sent: Tuesday, January :18, 2022 :!1:35 AM
To' rostas.tibo r(  sztu.h u

Subject: Aj&nlat k6r6s ,MFP-SZLOSZL/2022
mportance: High

Sz6kkutasi Tegepf [6s 3zementet si Nonprofit Kft°
882& Sz6kkutas
B6ke utca 2o

Tisztelt Rost s Tibor Or[

Mell6kelten megkiJid6m ajfinlatk6r6sOnket a MFpoSZLOSZL/2022 ,, SzolgfiRati  ak s 6s orvosi szoigfiJati lakgs
felOj[t sa, fej[eszt6se" cimd p iy zati kategdri ban projektmenedzsment tev6kenys6g beszerz6s6re.

i rajfinlatfit leggen szives a megadott hat rid6ig, vagyis 2022, ianu r 20° jcsQt6rtgk)  nap] ig  egyen szives
megk Ideni emaiiben a faldeak@fo deakohu emai[ dmre 6s postai 6ton a F6 de k KiSZs6gi {?nkorm nyzat 6922
F de k, Szent L sz[6 t r 1o c[mre.

K rjtik, hogv az aj n att te hez a me[[ keIt fe o vas6 apot haszn ja!

i J

Kelt: F61de k, 2022. janu r 18.

,...
1
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Hajna  G bor sko
po]garmester
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FEL©L  A.S()LAP"

A:j  intafl t 5r6'
Fi31defik K6zs<?gi Op.2.ormfinyzat

t6922 F tde ik, Szen Laszl-o tot !.
Telefbn/,thx-06./62/524-092
E-mail: foldeak@foldeak.hu
Ad6szfim: i 5354642 -2-06

Aj. [attev&
Ndv:
Cim:
Telefonifax:
Eomail:
Ad6szfim:

8z kk ta t T e p 6z e1:tet i
N pro t KR,

682t Szekkutas, BCke u. 2.
Ad6sz rn: 24082888 2-06

C Cgiagyz ksz m: 06-09 019196

}L.*;-t..,.5:iV -.-. :':*  "  :,. :>. :<.  .t, Q i::.....'::;.).q <.,, . p i  4

Aj.i ,. :at t'a rgy a:
Projekt menedzsment tevSkenysdg beszerzdse aj'anlattt .te.li lehet6ss g bizto.s[tis wal a F 5Idei&

K6zsdgi Onkorminyzat-rvIFP-SZLOSZLt2022- ,,Szolg lafi. lakfis &s o. wosi s.zolg lati lakfis

felfijJ ; sa  fejleszt{se" pilyfi.zati kategdrifiban,

Aj inIati : r:

.  - .,          :       :       . ,.¢:!  ....  ..i',:.:i.:"

1.  MFP-,'S_'ZLOSZL/20 .  -,,SzolgiJati takes d.s orvosi
szolg lati  lakes  l e.lflj.lt sa,  fejtesztdse"  projekt
keretebe-r , projektme.nedzseri tevSkenysdg eltfiti, sa az

t
az aj tflatk..&dsbe  meghatSmzott szakmai tartalom
szerint

..:! nett6 5ssz:eg
' :(forh 0

!

i

!

AiFA  7 %-:

(forint)

[ L  .............................................

!

Atu!fi'ott ..,,   :':;'c, < " :; <.. :  i ',:< ":.:'                                 ,  mint az ajim.lattev6 c: iegyzdsre,_ jogosutt k@vis.d6je.       . az

ajfin.Ia ev6 k@viseIetdben a fenti beszerzd.si ebi rfis sorfin a kiirb.sban fog.lalt fi:ltdteieket
elfogadjuk. A vfitlait k6tetezetts6geket teIjesftjN<:. Nero f!l! fe m 6sszefSrhetetlens6g az
Aj nlatk6r6 ds az Ajimlattev6 cdgek k0z6tt. Ajfinlatunkat a projektre vonatkoz6 pfilyfizati
fe-thivfisban foglalt eI6fi: isnak megfelet6en k6szitettak el. Az .airajfinlatutfl  8rv n.yessdge a
ki.fiIlitfist61, s.zfim[tott 90 nap

8z .1d(utaBl l e Pa1 st zemeltet  i
• Nonpm{i  Kit.

682!  ! ,gtas, BCke u, 2.

C gjegyZ¢'k  ,m:  09,0!9i96

,o,  .....  ,,°,  ....  o,.  ......

c6gsz.erfi al /rfis

....
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F de k PMHiv

Fe ad6:
K. t:dve:

:Cimzett:

TMgy:

MeJ 6k etek:

T6rs6g es Gazdas gfejleszt si Kft. Fels6-Bacskai <febtega@gmaif.com>
2022. janu r 20. 14:41
fotd ea k @ fo Jd ea k. h u

MFP-SZLOSZL/2022 ,, Szolg tati 8ak s 6s orvosi szo: lati lakes fetOjit#sa, fe]Jeszt6se'°
p Jy zati kateg.6ri ban
MFP-SZLOSZL-2022.pdf

Tisztelt F6lde k K6zs6gi 6nkorm nyzat!

MetJ6keiten megk 31d6m aj nJatomat a MFP SZLOSZL/2022 ,, Szo g Sati Uak s  s orvosi szo g ati lakAs fe j[t sa,
fe]teszt se ' cimd p h! zati kategdri ban projektmenedzsment tev6kenys6gre!

Fels6o B4cskai T6rs g- 6s Gazdas4gfejleszt6si Kff.
6500 Ba]a, Attila u. 1!.
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FELOLVASOLAB 

Projekt mencdzsment tevdkenys .g, beszerz se ajfinlatl@eli i ei c t6 sseg biztosi!fisfivai a Y61d.efik
K6zsd gi  27 llko rm4rtyzai  - MFP ,SZLOSZLi2022 -  ,Saolgillati l ak is 6s o  : si szolgfila i ta.k{ s

fcl@t i.sa, ,"  ..........    . r ,31 .szt ;.se pily izatj kategdriziba) .

i:

!:

1
t

1

( ori Q.        ..:  ....  • ..

szolg;;ilati zerint  l.ak s  liH iitasa, lEileszlese"  p.roi kii .      [            [[                                              '  ,,.    .., J<  ....  :                '                         I
!<.eret4bei  projekm3enedzseri tev ,l, en',,sea efl .ff .sa az!/, ):.7) :q -:U" I    ).     ,!/i :::I22.: ."? /. !niq '

:]

i

ajAn.Iattev6 kdpviselctdben, a. f.h..nti beszerzdsi dj: rfis sorfin a kiir.fisban, foglah tEltdteteke 
elfogadjuk. A vfiI!a!.t ki}tetezetts6geket teljesiljt'Ik, Nero fill fe.nn t-$sszeiErhetetlensOg az
AjAnhrtk@5 ds az Ajgntat(ev6 c:d:gek k.UzBtt.. &iAntatunkat ,a projektre vonatkoz6 pfilyfizati
f lhivfisban Ibg!alt el.6irAsnak m.ca:t :lelgen kdszitett0k el  Az firaifi! .latui3k 6rv&v,,ess3<:,e a
kifillitfist6! szAin.it.ott 90 imp

",:i  ....  ,,.if  .. :     .  •  i     :>,.,

c gszer(i al fi' ,s

.> ..

Ft lde ik K6zsdgi Onkorm.. u.3yzat
6922 f::: $ldefik  Sze.nt {.. ; sz!:.6 tdr l,
'li'eiefb:n!fax: 06/62/524-.092
E.--m ail' % l deak,@t:oldeak, hu

A d6,sz 'u33.: 153.546.42 2-06

,    •    ,,  ..............                                           ,   ,:     1::.,' ," t  I   -.-.>i  ......I1tf"
Aja lal/ew :,- r"Z,.?D:J  :    <? "?: 7<Z , '::  .....  ', :' :<::,

. i..   . . .    :,.,.   . "  -  '    i,,.,'  ....  ...   f f             '-' ." "

I e!etor.Wta:x:    ,." c> iL :.,4::;:  '    .....  /  ....

AdOsz[ n3":  -   i <;4'  ' /-'- :"  ::  :'  :,  " 
.........  "° ,1  7 ' --  1 .: :.. "-7  ....  3.:  ....   ,, ,)



Ogyiratsz&m° FS deA 3100 9!2022
JegyzSkSnyv

K sz01t° 2022. janu, r 21. napj, n 8 dra 20 perckor Projekt menedzsment tev6kenys6g
beszerzese aj,Cnlatt6teli lehetSssCg biztosit,Cs,CvaD az aJ bbi projekt keret6ben:

MFP-SZLOSZL/2022-,SzolI£1ati lak,Cs  s o osi szolg£1ati lak,Cs felejit,Csa,
fejleszt6se"

2022.  aHu r 20. napj ig = hat rid6ben -  rkezett aj r latok felbor t sa t rgy baH
J e l e n  v a n n a k ° Hajna  G bor po g rmester

R k6czi Edit jegyz5

Jegyz6k6nyvvezet6: R kSczi Edit

A ]eleni6v6k meg&lJapitj&k, hogy 2022. ianu&r 20. nap]&n 00:00 6r&ig - hat&rid6ben 

3 darab &ra]&n]at @rkezett a Fe]hiv&sra.

Hatarid6n tO] ajan]att6te] nero 6rkezett.

A hat ridSben 6rkezett ,¢ra),Cnlatok az al,Cbbiak:

1. Sz@kkutasi Te epQ @sQzerneitet6si Nonprofit Kft° (6821 Sz6kkutas, B6ke utca 2.)
Aj, n atao 1 250 000,o + 27 % AFA = brutt5 I 587 500,° Ft
Erkezett: 2022.01.19 14 6ra t9 pert
MegfeUe 6s69 az aj n att6teli felh v&snak:  egf÷Ue 

2 B k soBihar Te epQ Ssf÷j eszt si Nonprofit Kf o (5700 Gyula, B ke sgt. 14.)
Ajgn ata: I 350 000,o+ 27% .&FA = brutt6 I 714 500,° Ft
Erkezett: 2022.01 °20 15 6ra 59 perc

egfe e Ss g az aj n att te i fe h v snak:  egfe e 

3 Fe sSoB&cskai T rs go S gazdas&gfe eszt si Kft° (6500 Baja, Attila utca 11 .)
A &nlata: 1 650 000,-+ 0 % AFA = brutt5 1 850 000,- Ft
Erkezett: 2022o01.20 14 5ra 41 pert

egfe e Ss g az aj&n att t÷ i fe h v&snak°  egfe e 

Az a &n atok b r& ati szernpont a a  ega acsonyabb a &n ati &r, az e b r& , s a ap], t a
megadott brutt6 a &n ati 6sszeg k pezi°

A F61de k beiterOlet 50 hrsz alatt felvett termeszetben 6922 F61de k, Gagarin utca 7. sz m
alatt i v6 a F61de k K6zsCgi Onkormanyzat kiz r61agos tulajdon ban  !!6 szolg iati lakes

pOlet nek fe j t s ra a ,,Szo g ati  ak s  s orvosi szo g ati  ak s fe j t sa,
fej eszt se    k6dsz& a°     FP=SZLOSZL/2022      vonatkoz&s&ba 
projektrnenedzseri fe adatok e &t, s&ra a Sz kkutasi Te ep s ze e tet si No profit
Kftoot (6821 Szekkutas, BCke utca 2.) aj&nlata a legkedvez6bb. A KCpvisei6-testOlet sz&m&ra
javaslom elfogad sra a Sz kkutasi Te ep sQzeme tet si Nonprofit Kft° aj, n at, to

A jegyzSkOnyvet elolvas,Cs 8s feloivas,Cs ut n a ielenl8v6k j6v,Chagy61ag irj, k al,€.

%'%  ......  •  ........   ,,.o °' .  ...............

........................................   }na  G&bor

polg&rmester

k.m.f.

.........  ; ,  ,  ..............

R&k6czi Edit
i
:                           Jkv.vezet6, jegyz6



Csongrfid-Csan d Megyei Konrfinyhivatal

Mak6 6900 Mak6,Holldsy Kom a u. 2iA. Pf:52 Oldal:       I / 1

Lhitebs tuiaj nfi  ap-$zem e nNso a 

Megrendei& sz m:30 5/1e 0/202 !

2021.04.22

Be[terg e 

6922 F{)LDEAK

1. Az ingatlan adataio

alr@.szlet adatok
mf vel@si agikivett megnevez@s!

50 he a]z  szAm

Gagarin utca 7.

Sink.tot • 53

.ags z

terjlet

ha m2
kat°t°j©v, alosztAly adatok

k. fillo       ter.   kat. j6v

ha m2   k. fill

° Kivett be6pitett tertilet                              0            1242
mR s z

12,  tu!ajdoni h nyad°  i/i

bejegyz5 hatArozat  @rkez@si id6° 34230/1991o11.20
jogcim: 1990. 6vi LXV szAmi tv. 107 par./2!
jogAll s° tulaj donos

n@v- FOLDEAK KOZSEGI 0NKORNANYZAT
cim° 6922 FOLDEiK Szent LA.sz!6 t6r !°
t6rzsszAm: 15354642

0.00

.ags z

HEM TARTALNtZ BEJEGYZI ST

Az E-hiteles tulajdoni lap mAsolat tarta_].ma a kiadAst megel zO napig megegyezik az

ingatian-nyilv ntartAsban szerepl6 adatokka!. A szemle m8solat a fennAlld bejegyz@seket,

a teljes mdsolat vaiamennyi bejegyz6st tartalmazza° Ez az elektronikus dokumentum

kinyomtatva nero minSs l hiteles bizonyit6 erej£  dokumentumnako Ez a tulajdon.i lap
kOlts6gvet6si szerv r@szare ker i_].t kiadAsrao

TLEAJ N1 LAP V 

rain. o

ii


