
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 

 (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 

E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. április 28-án tartandó ülésére 

Az Egészségügyi Központ felújítására vonatkozó pályázat önerejéről 

 

Előterjesztést 

készítette: 

Csák Zsolt, műszaki csoportvezető 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

- Szociális és Humánügyek Bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című pályázati 

felhívásra önkormányzatunk - korábbi testületi döntés alapján - pályázni kíván. A pályázat 

végleges költségeinek összeállítása során nem elszámolható költség is keletkezik. Korábbi 

testületi előterjesztésünk során is jeleztük, hogy az Egészségügyi Központ esetében a laborra 

vonatkozó felújítási költség nem elszámolható, mivel ott olyan szakellátás folyik, amelyre 

vonatkozóan támogatás igénybe vételére nincs lehetőség. A nem elszámolható tevékenységre 

vonatkoztatva, pedig a közös használatú helyiségek esetében is alkalmazni kell az arányosítás 

szerinti elszámolást.  

 

Az Egészségügyi Központ 429,61 m2 alapterületű, ebből nem elszámolható a labor helysége 

13,33 m2.  

Közös használatú helyiség (váróhelyiség, mosdók, teakonyha stb.): 141,84 m2. 

A pályázatban szereplő kivitelezés költsége: 40.000.000 Ft. (ez az adat fajlagos költséget 

takar, ±2 % eltérés a végleges költségbecslés során előfordulhat).  

Eszközbeszerzésre: 14.000.000 Ft. Projekt előkészítésre: 6.000.000 Ft-ot kalkuláltunk. 

Tartalékként: 1.650.896 Ft terveztünk.  

 

A pályázati felhívás alapján számított el nem elszámolható költség a laborra 1.240.000 Ft, a 

közös használatú helyiségekre pedig 410.896 Ft. Tehát összesen 1.650.896 Ft. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (IV. 28.) határozata 

az Egészségügyi alapellátásra vonatkozó pályázati eljárás keretében biztosítani 

szükséges önerő vállalásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése pályázati kiírás keretein belül „Egészségügyi Központ felújítása” 

címmel pályázatot nyújt be. 
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A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a megtervezett beruházást a támogatási 

szerződés előírásai szerint megvalósítja. 

 

A Képviselő-testület a szükséges önerőt a 2016. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Az önkormányzat az alábbi költségvetési főösszegekkel nyújt be pályázatát: 

 

A beruházás teljes költségvetése:   bruttó61.650.896 Ft 

A beruházás pályázatból elszámolható költsége: 60.000.000 Ft 

Önkormányzati  önerő  1.650.896 Ft 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 

magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 

 

Határidő:  a pályázat benyújtására: 2016. május 4 

   a beruházás megvalósítására: Támogatói okirat szerint  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat, 2016. április 20.  

                                                                                                                      Bere Károly 

                                                                                                                      polgármester 

 
 


