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Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatának
benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás és önerő biztosítása

Előterjesztő:

Császár László Polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Kovácsné Ottó Krisztina ügyintéző

Megtárgyalja:

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Új Széchényi Terv keretében kiírásra került a KDOP-5.2.1/C-11 kódszámú,
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat, mely konzorciumi formában
igényelhető támogatással kívánja a különböző rehabilitációs szakterületek ellátásaihoz való
lakossági hozzáférés földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek
csökkentését, és az elérhető szolgáltatás színvonalának javítását az egészségügyi
rehabilitációs szolgáltatások infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztésével, a
rehabilitációs szolgáltatások ambuláns formáinak elterjesztésével, személyi feltételeinek
javításával, illetve szakmai együttműködés létesítésével megvalósítani.
A pályázat közvetlen célja az egészségügyi rehabilitáció közfinanszírozott fekvőbeteg
szakellátó intézményekhez integrált járóbeteg ellátó intézményrendszerének, egyes a
pályázati útmutatóban megjelölt szakterületeken önálló járóbeteg szakellátó intézmények
rehabilitációs szakellátásainak, illetve a pszichiátriai/addiktológiai gondozói hálózat és
rehabilitációs feladatot vállaló tüdőgondozók fejlesztése.
Az egészségügyi rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztése révén az érintett betegek
számára a komplex rehabilitációs szemléletű szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége
jelentősen javul.
A fenti célok elérésére pályázatot csak a meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek
konzorciuma nyújthat be, mely kondíciók részleteit a pályázati felhívás tartalmazza. A
Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. vezetését levélben kereste meg a Fejér Megyei
Szent György Kórház, aki mint konzorciumvezető kíván a témában pályázatot benyújtani.
A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kórház), mint
közfinanszírozott rehabilitációs-szakellátást végző egészségügyi szolgáltató - nonprofit
gazdasági társaság - konzorciumi tagként vehet részt a pályázatban. Tekintettel arra, hogy a
cég 100% önkormányzati tulajdonban van, a tulajdonos hozzájárulása szükséges a
pályázaton történő részvételéhez. A pályázatot a konzorciumvezető nyújtja be, jelenleg a
konzorcium verbuválása folyamatban van, a konkrét fejlesztési célok, pályázati költségvetés
és megvalósíthatósági tanulmány még nem állt össze.
A Kórház pályázaton való részvétele megalapozott, rendelkezésre állnak tervek és
költségbecslések, a fejlesztési igény évek óta fennáll a vezetés részéről, ez a pályázat
lehetőséget teremtene egy komplex beruházásra a szolgáltatások, infrastruktúra és
kapcsolódó informatikai fejlesztésre, eszközbeszerzésre és akadálymentesítésre egyaránt
(Kórház fejlesztési elképzelését tartalmazó kísérő levele mellékelve)

A Szent György Kórház levelében visszacsatolást kért a pályázaton történő részvételi
szándékról, illetve a várható támogatási igényről és a szükséges rendelkezésre álló önerő
biztosításáról. (Kórház részvételi szándéknyilatkozata mellékelve)
A pályázati kiírás szerint a közép-dunántúli régióban pályázó konzorcium támogatási
igénye maximum 2,07 mrd Ft lehet, a konzorciumi tagonként pályázható maximális
támogatási összeg 800 millió Ft. A támogatási intenzitás 90%-os, tehát jelen projekthez
szükséges önerő maximum 80 millió Ft összeg rendelkezésre állását jelenti, melyről a
pályázat benyújtásáig a pályázónak kell nyilatkoznia, és sikeres pályázat esetén legkésőbb az
első kifizetési kérelem benyújtásakor a pályázati útmutatóban meghatározott módon
szükséges igazolnia. Ezen rendelkezés értelmében a Kórház a pályázat benyújtásakor
nyilatkozik, hogy az önerő a rendelkezésére áll, és sikeres pályázat esetén az első kifizetési
kérelem benyújtásakor igazolja a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 113.§ (3) bekezdés aa)
pontjában, illetve a pályázati útmutatóban felsorolt lehetséges alátámasztó
dokumentumokkal. Az útmutató szerint a következő önrész igazolás fogadható el:
a) számlapénz - banki igazolással
b) bankbetét - hitelintézet igazolása
c) névre szóló értékpapír - banki igazolás
d) bankhitel - hitelígérvény, vagy megkötött kölcsönszerződés
e) tagi kölcsön, magán kölcsön - kölcsönszerződés és banki átutalásról szóló igazolás, vagy
bevételi pénztárbizonylat
f) a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés - 30 napnál nem régebbi, a
hitelintézet által kiadott igazolás a törzstőke-emelés címén befizetett összegről . Amennyiben
számlapénz, bankbetét és értékpapír is forrás, akkor az ezeket igazoló dokumentummal egy
napon kell kiadni ezt az igazolást is.
g) zártvégű pénzügyi lízing - lízingszerződés
h) az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás - megkötött hitelszerződés,
támogatási szerződés, határozat támogatás odaítéléséről
i) az államháztartás alrendszerein kívülről származó egyéb támogatás - megkötött
hitelszerződés, támogatási szerződés, határozat támogatás odaítéléséről
j) kifizetett számlák, vagy egyéb az elszámolást alátámasztó dokumentumok - ez csak akkor
ha a támogatás odaítélése előtt megindul a projekt és a keletkezett, kiegyenlített számlákat
csatolják be, már teljesített önerőként
k) víziközmű társulat általi finanszírozás - nem releváns
A Kórház fejlesztési forrásként Tapolca Város Önkormányzata által biztosított önerővel
számol, melynek fedezetére lehetőséget nyújt a „Tapolca Jövőjéért” című kötvény. Az önerő
rendelkezésre állásáról a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása szükséges. A
Kórház részére ezt a fejlesztési hozzájárulást az Önkormányzat a fenti felsorolásból
választott módon nyújtaná, jelenleg a testületnek csupán az önerő összegének rendelkezésre
állásáról szükséges döntenie, a tényleges pénzeszköz átadásra legkorábban a pályázat
sikeressége esetén kerülne sor.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
Kórház) tulajdonosa egyetért azon fejlesztési elképzeléssel,
hogy a Kórház, - mint lehetséges Kedvezményezett -,
konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be a KDOP-5.2.1/C11 kódszámon kiírt „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”
című pályázati kiírás tárgyában a Fejér Megyei Szent György
Kórház konzorciumvezetővel együttesen.
Tapolca Város Önkormányzata vállalja, hogy a megvalósítandó
projekt támogatása céljából – a Tapolcai Kórház Egészségügyi
Nonprofit Kft. számára 80.000.000,- Ft, azaz Nyolcvan-millió
forint összegű önkormányzati forrást biztosít előzetes
kötelezettség vállalással, melyet sikeres pályázat esetén
önerőként a Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011.
(II.15.) Kt. rendelet 7. sz. melléklet, 22. Címen szereplő zártkörű
önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvényből
finanszíroz.
Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
konzorciumi tagsághoz, illetve a pályázat benyújtásához
szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot megtegye.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Tapolca, 2011. március 23.
Császár László sk.
polgármester

