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1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar
Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat „orvosi rendelő, orvosi
eszközök” alprogramja alapján az ország teljes területén működő 5000 fő, és ez alatti
lakosságszámú települések önkormányzatai (továbbiakban: önkormányzat) számára a
tulajdonukban lévő, állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez
szükséges orvosi eszközök beszerzésének támogatására (a továbbiakban: kiírás).
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A Kormány célul tűzte ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, az egészségügyi alapellátási
rendszer eredményességének és hatékonyságának javítását, az intézmények szolgáltatásainak és
infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését.
A támogatás célja a települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek
javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés
eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.
A kiírás keretében különösen támogathatóak azok az önkormányzatok, társulások, akik az
egészségügyi alapellátást (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás,
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás), egy épületben valósítják meg.
Továbbá azon támogatási kérelmek, melyek keretében praxisközösségek kialakítására kerül sor,
legalább 3 háziorvos együttműködésében, esetlegesen további egyéb alapellátást nyújtó
szolgáltató(k) bevonásával.
A pályázat további célja, hogy a települések alapellátási feladatait végző háziorvosok számára
lehetőséget teremtsen arra, hogy amennyiben a háziorvos más szakvizsgával is rendelkezik, úgy
egyéb szakvizsgája szerinti szakmai ellátást is nyújthasson kizárólag belgyógyászat, kardiológia,
pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén. A pályázat ezen szakmák végzését
kívánja támogatni az alapellátás szintjén az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben az érintett szakma
vonatkozásában rögzített eszközök beszerzése útján.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
2 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja,
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI.
Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének
41. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2. pontja
tartalmazza.
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2. A pályázat célja
Jelen kiírás támogatja az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések számára orvosi
eszközök beszerzését működő rendelők esetében.
2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:
A kiírás keretében önállóan támogatható tevékenység:
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátáshoz,
illetve a védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai,
pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges
eszközök, bútorok beszerzése a 2. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján.
Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez
szükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható.
A pályázatot benyújtó településen praktizáló orvos(ok), a pályázó alkalmazásában álló védőnő
vagy a településen egészségügyi alapellátás biztosítására szerződött szolgáltató aláírásával ellátott,
a pályázatban szereplő, az általa biztosított alapellátáshoz és a fejlesztett szakrendelés(ek)hez
kapcsolódó eszközök beszerzését támogató nyilatkozato(ka)t (jelen kiírás 4. számú melléklete) a
pályázat benyújtásakor csatolni szükséges az elektronikus pályázati felületre PDF formátumban.
2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
Projekt-előkészítési tevékenység
o pályázati dokumentáció összeállítása
- Projektmenedzsment tevékenység
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelezően megvalósítandó)
A 2.1.2. pontban felsorolt tevékenységek kizárólag a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységhez
kapcsolódóan támogathatóak.
-

2.2. Nem támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a 2.1. pontban és alpontjaiban meghatározott tevékenységeken túlmenően más
tevékenység nem támogatható.


használt eszközök vásárlása



egyszer használatos eszközök beszerzése

Figyelem, a kiírás keretében használt eszközök, illetve egyszer használatos eszközök beszerzése
nem támogatható, így a jogszabályokban szereplő ilyen jellegű tételek költsége nem
elszámolható!
2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
Eszközbeszerzésre vonatkozó előírások:
1) Az eszközbeszerzésnek kapcsolódnia szükséges valamely, a pályázó által fejlesztendő
egészségügyi szolgálathoz, szolgáltatáshoz, ugyanis a működési engedélyben és a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek
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végzéséhez szükséges, az adott egészségügyi alapellátás biztosításához elengedhetetlen
műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése támogatható a kiírás keretében. Ennek
megfelelően kizárólag azon eszközök beszerzése támogatható:
a) amelyeket az egyes egészségügyi alapellátásokra vonatkozó alábbi jogszabályok
tartalmaznak, és szerepelnek a kiírás 2. számú mellékletében:
- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
fogorvosi alapellátás esetén, ezen túlmenően pedig egyéb szakirányú végzettség
(kizárólagosan a belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció, tüdőgyógyászat
esetén);
- a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet (védőnői
szolgálat esetén).
Nem támogatható korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett, illetve
beszerzésre kerülő eszközök elszámolása.
A pályázóknak figyelembe kell vennie, hogy kizárólag új, jelen kiírás 2. számú mellékletében
foglalt eszközök beszerzése támogatott.
2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az „Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2019. évben meghirdetett
kiírásokhoz” c. dokumentum (a továbbiakban: Útmutató 2019.) tartalmazza.
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 12 hónap
áll rendelkezésre, de legkésőbb 2020. december 31.
További szabályokat az Útmutató 2019. 3.4. pontja tartalmaz.
2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.
2.6. Eredménymutatók
A projekt befejezését követően a beszámoló részeként a kedvezményezettnek adatközlésként az
alábbi adatokról kell információt szolgáltatni:
Eredménymutató neve

Mértékegység

A projekt keretében beszerzésre került
eszközök, bútorok

db

2.7. Fenntartási kötelezettség
A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő
hónap első napjától számított három éven át tart a projekt keretében beszerzett eszközök, bútorok
vonatkozásában.
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További szabályokat az Útmutató 2019. 3.8. pontja tartalmaz.
2.8. Biztosítékok köre
A pályázónak jelen pályázati konstrukcióban nem kell biztosítékot nyújtania.
2.9. Saját forrás
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.
3. A pályázat benyújtásának feltételei
3.1. Pályázók (jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
 Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018.
január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
 Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma
5000 fő, vagy ez alatti a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt
adatok alapján.
További szabályokat az Útmutató 2019. 2.1. pontja tartalmaz.
3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Azon pályázók, akik a Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelő” című pályázatra is
pályázatot nyújtottak be, és annak keretén belül orvosi eszköz(ök) beszerzésére is igényeltek
támogatást, és erre vonatkozóan pozitív támogatói döntéssel rendelkeznek, ezen kiírásban beadott
pályázatuk automatikusan elutasításra kerül.
Egy támogatást igénylő önkormányzat kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására jogosult,
azaz kizárólag önállóan, vagy társulás tagjaként részesülhet támogatásban.
A vonatkozó szabályokat az Útmutató 2019. 2.1.1. pontja tartalmazza.
3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program
végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet
benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/ társulásnak rendelkeznie kell hivatali
kapuval; a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. április 26. és 2019. május 27. között van
lehetőség.
Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig
történik:
2019. május 27.
A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség.
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További szabályokat az Útmutató 2019. 2.2.1. pontja tartalmaz.
3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági és formai kritériumok
 A pályázat (elektronikus felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre
választ ad.
 A pályázatot a kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be.
 A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, és nem valótlan tartalmúak.
 A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra
kerültek.
Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban
elfogadni.
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
 Települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége a 2018. évi adatok alapján.
 A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló
290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján.
 A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a
besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján.
 A Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) jelen pályázati kiírásához való viszonya,
indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és
tervezett települési fejlesztésekkel.
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:
 azon helyi önkormányzatok történő eszközbeszerzése, amelyek az önkormányzat területén
az egészségügyi alapellátásokat (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi
alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, a védőnői ellátás, illetve legalább 3
háziorvos együttműködésével létrejövő praxisközösség) egy épületben valósítják meg.
 Azon helyi önkormányzatok/ társulások, akik az egészségügyi alapellátásokat (háziorvosi,
házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, a védőnői ellátás) egy épületben
valósítják meg;
3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
Jelen pontot az Útmutató 2019. 2.2.2. pontja tartalmazza.
4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai
támogatásnak minősül.
4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege
 önállóan, vagy társulásként benyújtott pályázat esetén: 3 millió Ft
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 önállóan vagy társulásként benyújtott pályázat esetén, melynek keretében az adott
egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás
vagy védőnői ellátás) mellett egyéb szakirányú egészségügyi ellátás végzéséhez (kizárólag
belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén)
szükséges eszközök beszerzése is megtörténik: 5 millió Ft
 praxisközösség megléte, létrehozása esetén: orvosonként 3 millió Ft.
Egy pályázaton belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi, illetve a védőnői
feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez érintett rendelőnként külön-külön és együttesen
is igényelhető támogatás (egy épületen belül), azonban a pályázatban igényelt összeg nem
haladhatja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget.
4.3. Előleg igénylése
A támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít. A támogatási
előleg biztosítása 4.5. pontban foglaltak szerint történik.
4.4. Az elszámolható általános költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
A projekt tervezése során az elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni.

I.

II.
III.

Költségtípus
Projekt-előkészítési költségek
(pályázati
dokumentáció
összeállítása)
Projektmenedzsment költsége
Tájékoztatás és nyilvánosság
költségei1

Mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

maximum 7 %

A tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos további szabályokat az Útmutató 2019.
5.6. pontja tartalmazza.
4.5. A támogatás folyósítása
A megítélt támogatási összeget a Magyar Államkincstár a Támogatói Okirat kiállítását követő öt
napon belül átutalja a kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.
További szabályokat az Útmutató 2019. 3.2. pontja tartalmaz.
4.6. Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan NEM elszámolható költségnek minősül mindazon
költség, amely nem kapcsolódik jelen kiírás 2.1. pontjában szereplő tevékenységekhez, különösen
az alábbiakhoz kapcsolódó költségek:
 használt eszköz költsége;

1

A tájékoztatás és nyilvánosság követelményének teljesítése a kedvezményezett kötelezettsége, mely jelen felhívás
keretében önállóan nem támogatható, azonban kötelezően megvalósítandó tevékenységnek minősül.
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 egyszer használatos eszközök költsége.
További szabályokat az Útmutató 2019. 3.6. pontja tartalmaz.
4.7 ÁFA levonási jog
Jelen pontot az Útmutató 2019. 3.7. pontja tartalmazza.
5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje
Jelen pontot az Útmutató 2019. 2.2.5. és 2.3 pontja tartalmazza.
5.1 Jogorvoslat
Jelen pontot az Útmutató 2019. 4. pontja tartalmazza.
6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
Jelen pontot az Útmutató 2019. 5. pontja tartalmazza.
7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
Jelen pontot az Útmutató 2019. 6. pontja tartalmazza.
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8. Mellékletek
1. számú melléklet
A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF formátumban:
 Fejlesztéssel érintett feladat-ellátási helyre, telephelyre vonatkozó működési engedély
másolata (amennyiben releváns);
 Az egészségügyi szolgáltató(k) és a pályázó között az egészségügyi ellátásra vonatkozó
megállapodás;
 Az önkormányzati társulás társulási megállapodása (amennyiben releváns);
 Társulási megállapodás a pályázat benyújtására (amennyiben releváns);
 Praxisközösség esetén együttműködési megállapodás (amennyiben releváns)
 Árajánlat, (a 4.4 pontban felsorolt tevékenységek kivételével);
 Jelen kiírás 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat;
 Támogató nyilatkozat(ok) (jelen kiírás 4. számú melléklete ellátástípusonként);
 Kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó nyilatkozat (jelen kiírás 5. számú
melléklete);
 Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező);
 Aláírási címpéldány, ha rendelkezésre áll a pályázat benyújtásakor, a Támogatói
Okirat kiállításának azonban feltétele, (kötelező)
 Amennyiben a háziorvos más – belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció, vagy
tüdőgyógyászat területet érintő – szakvizsgával is rendelkezik, és az ehhez kapcsolódó
tevékenységét (is) érinti az eszköz/berendezés/bútorbeszerzés, úgy a kapcsolódó szakvizsga
megszerzését, illetve az annak megfelelő tevékenység végzését igazoló dokumentumok.
A pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező nyilatkozni arról,
hogy:
 adósságrendezési eljárás alatt nem áll;
 pályázó ÁFA levonási jogra vonatkozó nyilatkozata;
 a településen a pályázat beadásának időpontjában rendelkezik-e működő háziorvosi /házi
gyermekorvosi/fogorvosi/védőnői rendelővel;
 nyertes pályázat esetén hozzájárul, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság
biztosítása céljából kommunikációs eszköz kerül kihelyezésre.
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2. számú melléklet
Eszközlista
Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátáshoz beszerezhető bútorok, eszközök







































vizsgáló ágy/szék,
vizsgáló lámpa,
bútorzat,
hideg-meleg vizes orvosi csaptelep fertőtlenítési és kéztörlési lehetőséggel,
hűtőszekrény+ minimum - maximum hőmérő,
számítógép nyomtatóval és internet hozzáféréssel,
háziorvosi/házi gyermekorvosi szoftver,
telefon+ mobiltelefon,
Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra),
Vérnyomásmérő mandzsettasor gyermek ellátáshoz (csecsemő és kisgyermek méret),
EKG (felnőtt és vegyes praxisban) hordozható,
Oszcillométer vagy doppler (felnőtt és vegyes praxisban),
Vércukormérő,
Fonendoszkóp,
Reflexkalapács,
Pupillavizsgáló lámpa,
Hőmérő,
Ollók,
Sebészeti csipeszek,
Beöntő készlet,
Vesetál,
Vizeletgyűjtő edény,
Személymérleg,
Csecsemőmérleg,
Mérőszalag,
Magasságmérő,
Otoscop,
Desmares-kanál,
Színlátást vizsgáló könyv,
Látásélesség vizsgáló tábla,
Szívó készülék (áram nélküli működéssel),
Lélegeztető ballon 1 felnőtt,
Lélegeztető ballon 1 felnőtt/1 gyermek/1 csecsemő maszkkal,
Izolációs takaró,
Nycocard Reader készülék és tartozékai,
PSA Reader készülék és tartozékai,
DocUreader vizeletanalizátor,
Coag S Protrombin-INR meghatározó,
11
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Microlab,
CRP analizátor,
dermatoscop,
ambuláns vérnyomásmérő Holter készülék (ABMP készülék),
Holter EKG készülék - legalább 12 elvezetéses,
Innocare telemetrikus multiparaméteres monitor,
Spirométer,
EKG bluetooth,
transztelefonikus EKG,
Vakságszűréshez eszközök,
körzeti ápolói táska,
boka- kar index meghatározását biztosító automatizált készülék,
Defibrillátor,
Pulsoxymeter,
Kalibrált hangvilla (Riedel-Seiffer),
Monofilamnet,
Neurometer,
Tip-Therm,
Csúcsáramlás mérő,
Lang tesztek I-II. (térbeli látás, két szem együttműködésének vizsgálatára) ,
szemtükör (vörös visszfény és pupilla reflex vizsgálathoz),
Bölcsődei jeleket ábrázoló kártyasorozat és összesítő lap a kártyasorozathoz (látásélesség
vizsgálathoz),
Landolt gyűrűket, Ammon jeleket ábrázoló kártyasorozat (látásélesség vizsgálathoz)
Kettesy féle (fali, megvilágított) tábla számokkal és Ammon jelekkel (távoli látásélesség
vizsgálathoz),
egyedi optotypek,
Lea-ábrák (látásélesség vizsgálathoz 1 éves kor után),
Stycar teszt
Világ Világossága Alapítvány-féle visus szet (látásélesség vizsgálathoz)
Preferral - looking teszt,
LUNEAU Ischihara pseudo-isochromatikus ábrák album teszt 38 lap (színlátás
vizsgálatára)
Csapody-féle olvasópróbák, jelek, számok (közeli látóélesség megítélésére),
lábstatika, gerincferdülés szűrését támogató vizsgáló eszközök,
testsúly, magasság, testtömeg, haskörfogat, érzékszervek – hangvilla, audiométer stb., az
51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben megjelölt laborparaméterek mérését támogató
eszközök, doppler, minidoppler, boka-felkar index meghatározását segítő eszközök,
24 órás ambuláns vérnyomásmérés (ABPM) szolgáló eszközök,
szájüreg, fogazat vizsgálatát szolgáló eszközök.
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Fogorvosi alapellátás




































Fogászati/fogszabályozási kezelőegység,
Bútorzat
Fogászati kezelőszék,
Elektrokauter,
Gépi depurátor (UH, szonikus),
Fogorvosi dolgozószék,
Viaszmelegítő (pl. Bunsen-égő),
Fotopolimerizációs lámpa,
Hőlégsterilizátor vagy autokláv,
Kézidarab,
Műszerasztal (gördíthető),
Kofferdam készlet,
Endodonciai doboz + 5 sorozat gyökérkezelő műszer,
Fogászati tükör,
Fogászati szonda,
Fogászati csipesz,
Foghúzó fogósorozat (korona és gyökérfogók),
Foggyökéremelő sorozat,
Csontkanál,
Raspatórium (Williger, Freer),
Csontcsípő,
Sebészeti olló,
Sebészi műtőkés/szikenyél,
Anatómiai csipesz,
Horgas csipesz,
Kézi depurátor
Exkavátor, kétvégű,
Fogászati tömőműszerek,
Matricafeszítő,
Viaszkés,
Kramponfogó,
Érfogó,
Tűfogó,
Cementkeverő üveglap és spatula,
Lenyomatkanál (különféle).

Védőnői ellátás
 bútorzat: (műszer- és kötszerszekrény, vizsgálóasztal, műszerasztal, mérlegasztal,
pakolóasztal, zárható íróasztal, irattartó szekrény, számítógép asztal, székek,
fekvőhely).
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 telefon,
 operációs rendszerrel rendelkező személyi számítógép,
 nyomtató,
 szélessávú internet elérés,
 nőgyógyászati vizsgáló asztal,
 paraván,
 vizsgálólámpa/fejlámpa,
 személymérleg,
 magasságmérő állvány,
 csecsemőmérleg,
 mérőszalag,
 hosszúságmérő,
 audiométer,
 látásélesség vizsgáló tábla,
 színlátást vizsgáló könyv,
 vérnyomásmérő, különböző méretű mandzsetta,
 fonendoscop,
 magzati szívhangvizsgáló készülék,
 vércukor meghatározásához eszköz,
 leszorító gumi,
 csipesz (kullancs, szálka),
 olló (különböző),
 lázmérő,
 OPV adáshoz kanál,
 vizespohár,
 pedálos vödör,
 textíliák: (köpeny, törölköző, lepedő, műszertörlő),
 hűtőszekrény, hűtőtáska,
 veszélyes anyagok tárolására alkalmas hulladék gyűjtő,
 hüvely feltáró eszközök (több méretben),
 tárgylemez tartó (5 db-os és 25 db-os),
 fixáló,
 veszélyes hulladék tárolására alkalmas hulladékgyűjtő.
Belgyógyászat / kardiológia
 ergometria,
 holter,
 kalibrált hangvilla,
 doppler,
 Holter ABPM,
 beteggondozást támogató szoftverrel rendelkező számítógép(ek),
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tápanyag számító program, számológép, egyéb szemléltető eszközök, betegek számára
tápanyag táblázat kivonat, nyersanyag válogatási útmutató, étrend összeállítási
útmutató, mintaétrend, receptgyűjtemény, testtömeg index táblázat,
 antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogatok, bőrredő
mérése),
 gyors vércukor-meghatározó készülékek,
 kalibrált hangvilla a neuropathia mérésére,
 cardiovascularis vizsgálati eszközök (ABPM, mini Doppler, EKG),
 12 elvezetéses EKG automata kiértékeléssel és vérnyomás mérési lehetőséggel,
 kerékpár ergométer/futószalag,
 real-time papírregisztráló,
 resuscitatio és újraélesztés eszközei
 vérnyomásmérő,
 pulzoximéter,
 defibrillátor.
Rehabilitáció
 standard kerekesszék,
 járókeret,
 bot,
 kerékpár, ergométer,
 tréning kerékpár/futópad,
 légzésfunkciós készülék,
 ergospirometriás készülék,
 pulsoxymeter.
Tüdőgyógyászat
 aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó,
 spirometer.
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3. számú melléklet

Nyilatkozat
Alulírott

..............................................................................................................

.................................…………………………………………………..

(név)

képviseletében

a

eljárva

nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökség által, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Orvosi eszköz” című kiírásban foglaltakat megismertem, a projekt megvalósítását vállalom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt pályázó tekintetében
nem állnak fenn az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI. 31.)
Korm. rendelet 81. §-ában meghatározott kizáró okok.
Kelt: .............................................., 2019. .......................... (hónap) ........... (nap)

....................................................
Pályázó képviseletére jogosult személy
aláírása
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4. számú melléklet

Támogató nyilatkozat

Alulírott ................................................................................(orvos2 neve) nyilatkozom, hogy a
.................................……...…………………………………………………………...........(település
neve) által 2019. évben a Magyar Falu Program ”Orvosi eszköz” című alprogram keretében
benyújtott és a pályázatban tételesen megjelölt orvosi eszközök beszerzése szükséges, és indokolt.

Kelt: .............................................., ......... (év) .......................... (hó) ........... (nap)

……………………….....................................................
Pályázatot benyújtó településen praktizáló orvos/ védőnő/ szolgáltató3 aláírása
P.h.

2

Annak a háziorvosnak, házi gyermekorvosnak, fogorvosnak, védőnőnek vagy egészségügyi szolgáltatónak szükséges
nyilatkoznia, aki a pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközöket az alap- és szakellátás biztosítása során használni
fogja.
3
A szolgáltató esetén cégszerű aláírás szükséges.
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5. számú melléklet
Nyilatkozat kettős finanszírozás elkerüléséről
Alulírott ........................................................................................................................................ a
...................................................................................... képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy a
Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében kiírt, „Orvosi eszköz” tárgyú kiírás
kapcsán a benyújtott kérelemben szereplő, eszközökre vonatkozóan más hazai vagy uniós
forrás keretében az Önkormányzat támogatásban nem részesült.
Továbbá, nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében kiírt,
„Orvosi eszköz” tárgyú kiírás kapcsán a benyújtott kérelmemben szereplő megvalósítási hely
vonatkozásában jelen pályázat benyújtását megelőző öt évben más hazai vagy uniós forrás
keretében a kiírás alapján támogatható tevékenységek tekintetében

támogatásban

részesült/nem részesült4.
Amennyiben a pályázatban megjelölt eszközök vonatkozásában korábban más hazai vagy uniós
program keretében megvalósított projektek fenntartási ideje még nem telt le, annak fenntartását,
eredményeinek érvényesülését biztosítom.
Kijelentem, hogy – amennyiben releváns – korábbi, illetve más hazai vagy uniós program
keretében támogatott projektek, beruházások, valamint azok jelen fejlesztéstől való lehatárolását a
„Nyilatkozat

támogatással

érintett

projektekről”

c.

nyilatkozatomban

bemutattam;

indikátorvállalásait, eredménymutatóit lehatároltam a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.

Kelt: ................................., 2019. .......................... (hónap) ........... (nap)

……….....................................................
Pályázó képviseletére jogosult személy
aláírása
4

A megfelelő rész aláhúzandó.
Amennyiben a pályázó úgy nyilatkozik, hogy a kiírás alapján támogatható tevékenységekre vonatkozóan részesült
támogatásban, úgy a „Nyilatkozat támogatással érintett projektekről” elnevezésű sablont kötelező kitöltenie, és a
támogatási kérelméhez csatolni.
A nyilatkozat ezen részében akkor húzható alá a „nem részesült” válasz, amennyiben jelen pályázat benyújtását
megelőző öt évben nem áll fenn hatályos támogatási jogosultsága, illetve ezzel kapcsolatos fenntartási kötelezettsége,
valamint nem áll elbírálás alatt hasonló tárgyú pályázata / kérelme.
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Nyilatkozat támogatással érintett projektekről
a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi eszköz” kiíráshoz kapcsolódóan
Pályázó adószáma: …………………………………………
Megvalósítási hely: …………………………………………….
A pályázatban megjelölt megvalósítási helyen a támogatással érintett projektek adatai:
Program megnevezése,
kódszáma

Támogatói
döntés
azonosító
száma

Eszköz egyedi
azonosítószáma
(pl. gyári szám)

Eszköz megnevezése

Kelt: ................................., ......... (év) .......................... (hónap) ........... (nap)
………..........................................................
Pályázó képviseletére jogosult személy aláírása

Kitöltési útmutató a Nyilatkozat támogatással érintett projektekről c. dokumentum
kitöltéséhez
Ezen a nyilatkozaton kell megadni az adott megvalósítási helyhez kapcsolódóan feltüntetett
eszközöknek jelen és múltbeli támogatásokkal történő érintettségét, az adott támogatások
azonosító adatát. Megvalósítási helyenként (helyrajzi számonként) külön-külön dokumentum
benyújtása szükséges.
Egy adott megvalósítási helyre vonatkozóan több oldalt csatolhat, ha a szükséges adatokhoz
kevésnek bizonyul a sorok száma.
Eszköz megnevezése: Ebben a mezőben adja meg a fent jelölt programok/intézkedések
keretében beszerzett/beszerzésre kerülő eszközök megnevezését.
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6. számú melléklet
A kiírásra vonatkozó fontosabb jogszabályok
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól;
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról;
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról;
- 2000. évi C. törvény a számvitelről;
- 4/2013. (l. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól;
- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről;
- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról;
- 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről;
- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről;
- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról;
- 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 2015. évi
CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról;
- 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról;
- 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítés ellenében igénybe vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról;
- 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól;
- 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról;
- 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról;
- 26/1997. (II. 25.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról;
- 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről;
- 1/2002. (VI. 15.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék
kezeléséről;
- 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről;
- 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről;
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-

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimum feltételekről;
49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról,
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe
vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról.
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