
RtoSZo:  ..........  /2022.

Ea°: Szab6 Zsuzsanna

OfS de k K6zs g Po g rr ester6t 
6923 ©fOldeak, Bajcsy Zs. E. u. 2.

Tel. :(62) 295°603 2: hivata/, ofo/deak mafl, corn
E 6ter]eszt6s

Targy: ,,SzoUgaUati tak&s Cs orvosi szoUg&Jati laks.s
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feJadatok eUl t sSra,
Melg6kletek

Of6 deAk K6zs6gi OnB<ormanyzat
K6pvise 6otest ete

©f6 deak

Ti felt H6pviset6-testilet!

Of6 deSR H6zs6gi OnRorm nyzat, a Magyar Fatu Program keret6ben ,Szo gS ati  aR s 6s e s osi
szo g lati UaRgs fe @] tgsa, f÷]Ueszt6se  R6dszSma:  IFPoSZLOSZLi2022 palyazati kiiras atapjan az
©nkormanyzat tulajdonat k6pez60f6Udeak be te o et 287 hrsz atatt felvett, term6szetben 6923
Of Oldeak, Park utca 3. szam alatt t6v6 szolg lati lakes 6pOlet6nek fel{ jit s ra t mogatSsi igCnyt
nyOjthat be.
Jelen p iyazat c61ja a kiemeR falusi kOzfetadatokat ellat6 hivatasok elismeC(s6g6nek visszaatt[tasa,
ennek 6rdekOben az 5000 f6, 6s ez alatti  iland6 lakossSgsz m  telepOlCseken kOzfeladatot ell t6
szemOty!szemOlyek, a PSlyaz6 m 3kOdOsi terOlet6n tev6kenyked6 h zio °vos, h zi gyermeko siosi
feladatot eliot6 szem61yek r6szCre lakhatSs biztosit sSnak t mogat sao

Azon Onkormanyzatok palyazhatnak, amelyek a tetepOiCsen foglaikoztatott ]egyz6i, p@nzOgyi
munkakOrben  foglatkoztatott Onkormanyzati kOztisztvisel6,  iskotapedag6gus,  6vodapedag6gus 
kultur lis munkakOrben foglalkoztatott szemOly, feis6fok8 v6gzetts@g ] bOlcs6dei kisgyermeknevel6,
kOrzeti megbizott, fogorvoS, v6d6n6 tov bb  h ziopvos, h zi gyermekorvos szSm ra biztositanak
szoig lati lak st.

Jelen kiir&s c¢lja a kiemett falusi kOzfeladatokat ellat6 foglalkoz sok elismertsOg6nek visszaSilit sa,
ennek 6rdek6ben az 5000 f6, ¢s ez alatti 8lland6 lakossSgszSmO telep816seken kOzfeladatot eliot6
szem61y r6sz6re lakhatSs biztosit s nak t mogat sa.

A palyazatban a 100%oos Onkormanyzati tulajdonban  116 ingatlan feiOjitasat.  talakitas t, b6vit6s6t,
funkci6v lt sat, tovSbb$ szolg lati lak snak kialakitand6 ingatlan vasSrl$sSt segiti, amely ingatlant az
adott kOzfeladatot ellat6 szem¢ly, valamint haziorvos, h zi gyermekorvos r¢szere a kOzfeladat
betOlt¢se idej6ig, az Onkormanyzat szolg iati lakes c61] b61 rendeikez6sre bocs jt.

Ona 6an tamogathat6 tev@ker ys@gek
A p ly z6 telepOl¢sen kOzfeiadatot eliot6
tu ajdonbar   v6 szolgalati lakes:

szem®lyek sz8mSra kizar68agos 6nkormanyzati

o kS s6 #s be s6 fe 8] t sa, korszer s t se, kia ak t sa, ata ak t sa, b6v t se (p¢ld ul energetikai
korszer8sit¢s, megO]ul6 energiaforras alkalmazasa, fL t6skorszerLisit6s, nyii flszar6csere, h6szigetelOs,



@p01etgep6szeti. @pOietviliamossagi, 6pOletszerkezeti fejieszt@sek, viSagitasi rendszerek, info= es
teUekommunik ci6s h A6zat korszerQsit¢se (kizar6Uag technikai feUtettelek megteremt¢se t mogathat6),
szaniter berendez@si targyak (p@Udaul: mosd6kagyl6, wc, kad, mosogat6, csapok, stbo);

- funkoi6] Rat vesztett @pileteR ez IFAnyQ hasznositAsa0 funkoi6v£1t£s;

-ingatlanv£s£H£s szotgilati takas kialakit ,sa c®l]ab6t. (A megvasarolt ingatlannak legkes6bb a
proiekt megvat6sitasi hataridej6ig takhat£si c61ra alkalmasnak kell lennie.);

- R6myezetFeHdez@s: a feiteszt¢ssel 6rintett 100%-os Onkorma'nyzati tulajdonO takishoz ,,tartoz6"
terasz, el6tet6, kerites, beiar6, parkol6, g6pkocsi-t£rol6, mell6k6pC let kialakitisa, fel8jitisa; j£rda
6pit¢se ¢stvagy t6rk0vez6se; kert-, udvar rendezese; kert¢pit@s, amennyiben a palyizat keret®ben
6rintett 100%-os 6nkorminyzati tulajdon6 ingattanon talilhat6 6sszes 6pOlet (tulajdonhinyad) szint@n
I00%-os Onkorminyzati tulajdonban van (legfeliebb 5 milli6 Ft).
A kOmyezetrendezes 6nall6an timogathat6 tev6kenys6g eseten felt¢tel a fe]lesztend6, a pilyizatban
meghatarozott Onkormanyzati tula]donC  ingatlanon (hrsz-on) az GpOlet megl6te.

Azon telepOt6sek palyazhatnak, ameiyek a paiyaz6 telepOl6s6n haziorvos, hazi gyermeko vos, jegyz6,
fogorvos,  penzOgyi  munkakOrben  foglalkoztatott  Onkormanyzati  kOztisztvisel6,  pedag6gus,
6vodapedag6gus, ved6n6, fets6fokO v@gzetts6gLi bOlcs6dei kisgyermeknevel6, kO zeti megbizott
(tov bbiakban egyi: ttesen: kOzfeladatot ellat6 szem@ly) sz m ra biztositanak szolg lati lakast a
programb61.
Kiz@r6tag az a palyazat t4]mogathat6, amelynek kereteben az Onkorma:nyzat a patyazat benyOjt sanak
id6pontjSban m r egyOttm kOd¢si mega!lapodassal vagy szerz6deses jogviszonnyal rendetkezik a
kOzfetadatot ell$t6 szem611yel, kiv@tel kOrzeti megbizott. Az egyOttmC kOd6si meg llapod st, vagy a
feladateil t sr61 sz616 szerz6d6st csatolni ketl a p@ly zathoz.

A palyazat kereteben ÷gY vagy t6bb szolgalati lakas fel0iitasa, korszer6sitese is tamogathat6,
amennyiben valamennyi lakas megfelel a kiirasban megfogatmazott ceioknak.
A p ojekt maximalisan ig®nyeihet6 tamogatasi Osszege tObb lakes eseten sere haladhatia meg a kii s
4.2. pontiaban rOgzitett 40 milli6 forintot.

Ugyanazon kOzfeladatot eliot6 szem61y vonatkozgs ban kizA 61ag egy szolgalati lakes felc: jit s ra,
fejleszt@s@re ig6nyelhet6 t mogat s!

Jelen pSly zati kateg6da Onall6an tamogathat6 tev6kenys®gei £]£4rS[a£ abba£ a£   e ®£
val6s[that6ak meg a kSzYefada  eH4 4s4 a  hefye szed d  e ep#f s d  e sd  °efe 8 se 
amennyiben az adott telep@t sen zincs 100%oos Onkotmanyzat[ tula]donban [@v6 szolgilat[ lakis
k[alak[tisira a[kalmas  p let.
Azonban a megval6s[tas helye ebben az esetben is olyan telepOl6sen kelt tegyen, ahol az alland6
takoss gsz m 5000 f6, 6s ez atatti, a 2021. januar 1. nap] n a BelOgyminiszt6dum @lta! kezett adatok
alapjin.
Ebben az esetben a patyazathoz csatotand6 a p lyaz6 telepOl6s k6pviselet6re jogosult szem61y
nyilatkozata art61, hogy nincs erre a c61ra alkalmas ®pOlet 6s a nyilatkozatban az elt6r6 telepOl6ssel
val6 0sszefOgg¢s@t is igazotni szOks6ges.
Kizir61ag az a p ly zat tSmogathat6, ameiynek keret6ben az Onkorm nyzat a p lyazat beny 3]t sanak
id6pontjaban m4r egy# Smfik6d6s  meg4Hapod4ssa  renddkezfk a kOzfe/adatof efl4fO szem flyeL
Az egyOttm(ikOdesi meg llapodast szerz6deses jogviszony, iiletve jogviszonyt igazol6 dokumentum
alapj n szOks¢ges megkOtni. Az egyOttmOkOdCsi meg llapodast a p lyazathoz csatotni kelto

A t£ ogat£s maxi £1is mS Ske az 6sszes elsz£molhat6 R61ts g 100%-a.

[g nyelhet6 ti ogatis°  axl u  40 mi l[6 Ft

A ti ogatisi k ele  beny jtis[ hatiHde]e° 2022. feb A  12o
(A fe/hfv4s az eidterjeszt s f. mefl#,k/ete.)

A p ly zat ÷16k6sz[t6s so oan az eldterjesztds 2. mei/@k/et@t k@pezd A anlatt t÷li felh[vas, a]anlat
k6 ' s ke lt  egkSld s e p o]ekt menedzs ent tev kenys6g besze Ss ÷ az alibb felso 'olt
¢6geknek:



Sz kRutasi Te ep s zemeltet6si Nonprofit Kfto (6821 Sz¢kkutas, B6ke utca 2.)
Aj£nlata: I 250 000 -÷ 27% AFA = b utt6 I 587 500,- Ft

2 B@R@soBiha  TeUep U sf÷jleszt si Honp ofit Kft. (5700 GyuUa, B6ke sgt. 14.)
A]tn ata: i 350 OO0÷ 27% AFA = b utt6 I 714 500 o Ft

3 Fels6oB osRai T6 s go6s @azdas gf÷] eszt6si Kfto (6500 Baja, Attila utca 11.)
AjgnUata: I  50 O0O ° ÷ 0% AFA = b utt6 I 650 0001o Ft

(Fetolvas61ap 3. mell6kle ')

@indh om Aj nlattev6 hattdd6ben - 2022. januar 20. (csOtO£Ok) 00.00 6raig o k ldte  ÷9
aj Hlat t° Az aj nlatok bir lati szempoHt]a a legalaosonyabb a] nlati  -  az elb@ l s alap t a
megadott nett6 aj£nlati 6sszeg Rtpezi. (4. mefl6kletjegyzdkdnyv)

Magyarorsz4g 2022. 6v/kdzpond kO/ts6gvet6s@rd/ sz616 2021. 6v/ XC. tOrv%ny Y4. ;  (f) bekezd@se
a/apj4n 2022. janu4r ford/ 2022. december 3fqg nemzed e/j4 Js s®ndben /, nyad4 kOzbeszenz%d
%d%khat4rok a/apj4n, nyertes p41y4zat eset%n kdzbeszerz%sf e/jar4st nero kefl leFo/ytatnL

A kOzbeszerz%sekrdl sz614 2015. %v]    IlL £OM ny 15.   (i) bekezd#s b) pontja szefind nemzed
kOzbeszerz%s/ %rt%khat4r o k/v%ve a kdzszo/g4/tat¢/ szerzdd%seMe vonatkoz6  £%khat4£ .o 2022.

janu4r l-j%td/ 2022. december 31- /g
A kdzbeszerz%s/%£%khat4rok je/en/eg a kdvezT(ezdk:

KFassdkus  j4nfa ¢@dk:

a) 4rubeszerz%s ese[ ben 15,0 mflfi6 forint,
b) %plt%s/ bemh4z4s eset ben 50,0 mfl/i4 for/n ,
c) %pft%s/ koncessz/6 eset%ben 100, 0 mblid forint,
d) szolg4/tat4s megr®nde/%se eset%ben f 5,0 m/tfid  bfin{}
e) szotg41tat4s/ koncessz/6 ese : ben 30, 0 m////¢ fofinL

(,2). Az (1) bekezd%dd/ e/t%rden a kdzszo/g4/tatd/ szerzdd%sekre vonatkoz¢ nemzed kdzbeszerz s/
@t%khat4r 2022. ]anu4r !oj%td] 2022. december 31o /£

a) 4mbeszerz s ÷set, ben 50, 0 mfl!iO forint,

b) @plt%si beruh4z4s eset%ben 100, 0 mflfi6 forint,
c) szoig41tat4s megrendel se eset%ben 50, 0 mflli6 forint,

d) %pi[ s/ koncessz/4 ÷set, ben 200, 0 mflfi6 forint,
e) szolg41tat4si koncesszi4 ÷set, ben 100, 0 miifi6 forint.

gavas om, hogy 6f6 deaR be te @ et 28  h sz alatt felvetto kivett 6voda- term¢szetben 6923
0fOideak, Park utca 3. szam alatt 16v60f01deak KOzs¢gi Onkormanyzat kizar61agos tulajdonat k¢pez6
szolg$1ati lakas @p{ et@neR fe @j[t s a p y zatot ny@]tson be az Onko nyzat t O0%oOS
t mogat s a 40 00O 00O°o Ft 6sszeg ÷, va amint a b[ ati szempont a apj n a p ojektmenedzsed
fe adatok e t s Fa a Sz@kkutasi Te ep@ @s@zeme tet@si Nonprofit Kft°ot (6821 Sz6kkutas, Beke
utca 2.) bizza meg.



HAT ,ROZATt JAVAILAT

Ti gy" ,,$zolg£1ati lak£s 6s owosi szolg£1aIi lak£s felQ]it£sa, l÷]leszt s÷" k6ds £ma: IIIP
SZLOSZUIOI2 alp 'og am Ie eIIIeH timogatisi iginy benyi]tisa, A]inlattevi Riv£1aszt£sa
p o]ektmenedzse i feladatok ÷llat s a

Of01deak K0zs¢gi Onkorminyzat K®pvisel6-testOlete a @agya  Fal  P og am keret6b÷n ,,Szolg£1ati
lak£s 8s o osi szolg£tati lakes IelQ]it£sa, f÷ileszt s÷" k6dsz£ma: MFP-SZLOSZL!2022
a!p og am keret6ben t imogatasi igeny benyO]tasar61 ®s aianlattev6 kivilasztasa pro]÷ktmenedzsed
feladatok ell£tasir6! sz616 el6terieszt¢st megtargyalta 6s az aiibbi hatirozatot hozza:

1. A K6pviseli-testQlet I]agya oFs g Ko m£nya £1tal a I]agya  Fal  P og am ke 'etSbe 
,,Szolg£1ati  lak£s  8s  oF ,osi szolg£1ati  lak£s  I÷lQ]it£sa,  f÷]lesztSs÷"  k6dsz£ a°  @FP
SZLOSZLI2022 alp og a  ke 'et ben kii  felhiv£s a t£mogat£si igSnyt nyi]t be   az
Onko £nizat tulaidon£t k£pez6 0f61de£k belte {ilet 287 h sz alatt fetvett- kivett 6voda
t÷rmeszetben  923 Of61de£k, Pa =k utoa 3= sz£m alatt l£v6 ©f61de£k K6zs gi O ko m£ yzat
kiz£ 61agos tula]don£ban l v6 szolg£lati lakes  felQ]it£s£ a az al£bbiak szeHnt:

T£ ogat£si int÷nzit£s: 100%

P o]ekt k61ts@g° b utt6 40 000 000,- Ft

lg nyelt t£mogat£s" b utt6 40 000 000,- It

2. A KSpviseli-testilet a 2022. ]anuar 18. napian megkOld0tt ,,AianlattSt®li felhivas, ai£nlatker¢s"-r® 

az £aFP-SZLOSZLI2022 -,,Szolg£lati lak£s @s o osi szolg£lati lakes felg ]it£sa, f÷]leszt£s÷°' 

hat£rid6ben @rkezett a]intatok alap]an a Projektmenedzseri tev@kenys@g elvegz¢s¢re a @agya  Fatu
P og am Re,etChes ,,Szolg£1ati lak£s  s owosi           laR£s felQiit£sa,  f÷]leszt s÷"
k6dsz6 a-  FP-SZLOSZLI2022 p ly6zati alp og a  szednt Rii  felhiv£s 'a a ©fOlde k belterOlet
287 hrsz alatt felvett- kivett 6voda- termeszetben 6923 ©f01deik, Park utca 3. sz£m alatt l®v6
©f01de£k K0zsSgi Onkorm£nyzat kiz£r61agos tulaidon£ban l®v6 szolg<91ati lak£s 8pOlet nek
felOjit is hoz   p o]ektmenedzseH   feladatok   ell t s a   vonatkoz6a    a   Sz kkutasi
TelepilSsize eltetSsi l'tonp 'ofit Kft.-t (6821 Sz®kkutas, B®ke utca 2.) bizza  eg neff6 t 250 000,
Ft¢ 27 % AFA, azaz b utt6 I 587 500,- Ft, azaz egymilti6  6tsz£znyolcvanh@tez÷ -" - 6tsz£z forint
6sszeg .

A K¢pviset6-test/let fethatalmazza a potgarmesteri a megbizasi szerzOd6s megkOt6sere, alairasa a, a
szOks6ges int6zked6sek megt6tet6re.

Felel6: polgarmester
Hat£rid6 azonna!

E 61 8¢ ÷sitSst Rap"

-  Of01de£k kOzsSg polg< rmestere
-  FOlde iki KOzOs Onkorm£nyzati Hivatal jegyz6je
-  FOlde£ki K0zOs Onkorm£nyzati Hivatal p6nzigyi csoportia
-  F01de£ki K0z0s ©nkorminyzati Hivatai (igyintSzOje

©f01de ik, 2022. ]anu ir 21.
\

Simon        Erika  .......

polg£rmester
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A Magyar Falu Program keret4ben meghirdetett ,,Szdgdlafi lakds ds or-vosi szofgd&# &kdsfeh °itdsa, fejtesztdse"
pfilyi zati kiirfis

Tarta omiegyz6k

2



A Magyar Falu Program keret ben meghkdetett ,,S:oig$laA lakds ds orvosi s=ofghfaA iak sfeh °#dsa, jejiesztOse 
p lyi zati kHri s

1o Beveze¢ 

A Miniszteretn0ksdget vezet6 miniszter (a tovibbiakban: Timogat6) pilyizatot hirdet a Magyar
Falu Program keret6ben Magyarorszig teralet6n mfik0d6  5000 f6, 6s ez alatti i[land6
[akossigszimi telepi[6sek 5nkormgnyzatai (a tov bbi.akban° 6nkorm nyzat) tulajdoniba  16v6
ingatlanok  vonatkoz isiban  szolg lati  lak s   orvosi  szolg la° i  lakes  felfi]ft s ak  6s
kialakitisi ak timogatisira (a tov ibbiakban: k]£ris),

A p ilyfizatok feltdteleit a jelen ki[rfis 6s az , 4"lt(dtfr os (/-Im . t( td (  Mt gyc p Fcdu Program Iceretdbe 

2022. dvbe  megkirdeiett, tdffdso/ckoz'  (a tovibbiakban° l ltmutat6 2022°) cfm:Ci dokumentumok

tartaiaazzako

1oio A pily£zaii kiiris indokolisiga 8s e !ja

Az e!m@t dvszizadok sor£n a falvak, kistelepaldsek t£rsadalmi szerkezetdben kiemelked6 szerep

jutott az orvosokr ak 6s tar ftdkaak> akik a falu lakosainak testi, lelki ds szellemi egdszsdgdr61

gondoskodtak. K0zfeladatokat el.l£t6 szemdlyekkeat lakhelyik 5.1taliban a. telepiidsk0zpontban>

fat@ d, pi jeleat6s6g 'i  k0z@iletek  (templom   iskola)  szomszdds£.g£ban  dpilt  6s ilta!Slos

megbecsildsnek 0rvendtek.

feler  pglyizat c41ja a kiemelt f£tusi k0zfeladatokat ellit6 hivatisok elisme s4g4r ek visszaillitisa,

ennek drdekdben az 5eQe f6  6s ez alatti illa d6 lakossigszim[  telepaldseken k zfetadato 

e11 '¢6 szem£ty/szemdlyek,  a P£ly iz6 mQkOd£si tergletdn tevdker@ked6  t iziorvosi, R£zi

gyermekorvosi [eladatot ellitd szemdlyek rdszdre a takhat ..s biztosi@sgnak t£.moga:'@sa.

Azor . Onkorrn inyzatok pilyS.zhat ak,, amelyek a telepi! se a f%glalkoz a ot  jegyz6  p zigyi

mt kak rbe     fogialkoz atott     korr; yzati    k @z dsz' isel6     iskolapedagdg s,

6vodapedagdg s  k lt r lis m kak rbe a i%glalkoztato t szem ly  (a), fels6f%k  v gze' ts g£
b les6dei kisgyermek evel  k rzeti megbizol:¢, fogorvos  v6d6 , -tovg.bb  h ziorvos   zi

gyermekorvos sz m .ra biztosfta ak szolg .lati lakS.st.

? °2° A re delkezSsr® £11d forris

A kifrS s meghirdetdsekor a @mogatS.sra rendelkezdsre 5.I16 tervezett keret6sszeg

3 QQQ QQQ QOQ fori 

melynek N6irSonyzati  %dezetdt a Minisztereln0ksdg hazai forrisb6! biztosftja MagyarorszS.g 2022.

6vi k0zponti k01tsdgvetdsdr61 szdld 2021o dvi XCo @rvdny 1o melldklet XLVII. Gazdas ig

@raindftisi Alap 2. Fejezeti kezeldsQ el6lrinyzatok cfm  !o Gazdasfig @rainditisit szolgS.16

miniszteret 0ksdgi fejezeti kezel6sfi el6irfinyzatok, to Magyar Fatu Program jogcimcsoport terh6re.

A pfily izatonkdnt maximglisan igdnyelhet6 timogat si Osszeg mdrtdk t jelen ki:ir is 4.2 pontja

tartalmazzao

39/2020. (X. 300 EMM! rendelet 2. szS.mi  mel! klet ben felsorolt, helyben %glalkoztatott szem lyeko

3
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A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett ,,5%o/gd/ati iakds ds on, osi szoigdiafi &kdsfeh °#dsa, fej/eszt&e"
pSly izat kHr s

A 2o!oloto pontban fe[soroit t .mogathat6 tevdkenysdgek kSzil legalibb egy tev6ke ys6g

k teiez6e  megvaldsita d6°

A pg[yizat keretdben egy vagy t bb szolg i[at[ [ak is fe[@itisa, korszergsit6se is t mogathatd,
amennyiben valamermyi lak is megfele[ a kiirisban megfogalmazott c61oknako A projekt
maximfillsan igeuelhet6 tgmogatisl  5sszege t0bb lak is esetdn sere haladhatja meg a kiirS.s 4.2°
pont] iban rbgzftett 40 mtt6 fori atot.

Ugyanazon  k6zfeladatot  ellit6  szem61y  vonatkozisiban
fe[@[tisira, fejleszt6s6re ig6nyeihet6 timogatis!

egy  szolgilati  lakis

]den kiir s 2.t.1. pontjSban meghat rozott 5nSflldan @mogathat6 tevdkenysdgei fdgdrdfag abbas
ag esetbes  valdsithatdak meg a  6zfe dat eHdtd dsal  he{t e s'gedsti te eyf Ldst& eYd¢  
efeB ? %er , amenn yiben az adoit telep@dsen nines 100%-os 6nkorminyzati iulajdonban tdv6

szolgilati lakfis kialakit isfira alkalmas dp@eto Azonbar  a megvaldsit is heiye ebber  az esetben is

o[y-ar  te[epiH sen kell [egyen, aho[ az il[and6 lakossigszim 5000 f6, ds ez a[atti a 202!. januir 1o

napjin a Belagyminisztdrium iltal kezelt adatok alapjino Ebben az esetben a pilyizathoz

csatoland6 a pilygz6 telepi[ds kdpviseletee jogosuh szemdly ayilatkozata arr61, bogy aincs erre a

cdra alkatmas @@et ds a r@latkozatban az et:dr6 telepil6sse! val6 0sszeNggdsdt is igazoini

szaksdges (6 sz m ?  aell klet)o

KizS.rdlag az a pklyizat t imogathat6  amelynek keretdben az 0nkorm inyzat a 9 ilykzat
ber@djt .sS ak id6po tj iba   &°  g#iiHm i d   /   egdff Bodd >A re dU ezi  a   dzfS d to .

e/idt6 szem&%:e/. Az egyittmgk0ddsi meg llapodS.st szerz6ddses jogviszony, illetve jogviszonyt

lgazol6 dokt mentum alapjin sziksdges megk0taio Az egyittmQkSddsi megi.llapodist (5° szgm 
mel klet) a pglyizathoz csatolr i ke!lo

Fogorvos 6s v d 6 esetdn a pilyizathoz k0telez6en csatoland6 a y'efada -eHd &i xge og

(i,%dza/k /m zotfijogvi 7o y e 'et   .  'zo/g& t" e// }td z -  / l: m zt6 do me  ) is.

Amermyibea a pgly izai benydjtS.sakor a fbgorvoslivdd6n6i szolgglat betOltetlen4   gy a P lyizd

(vagy, ha a P lyS.z6 - akS, r t0bb telepg!dsi: dri Tt6 - adot: szolg£.lati kOrzethez taS ozik> akkor az

egdszsdgigyi el!5.tgsi k0rzet szddaely telepildse, azaz az eg£szsdgigyi szolg£lat cfme szeri ti
telepit£s) az egdszsdgigyi alapell£t£s biztositbos.£rmk drdek£ber  feladat-e!l£@si el6szerzSddst

k0thet (8. sz£ f  mellSklet), melyet a pilyizathoz sziksdges csatolnio Ebben az esetben a feladaI

ellitisi szerz6ddst (!jogviszorut al itimasztd dokument mot) a Pilyizdnak az elszirnotS.s

keretdben sziksdges beny@tania.

(Lisd mdg I. sz md melldklet B,) ponija.)

Az ig4 yelhet6 t imogat is maxim lis  sszege

4      fori to

4 ):iiwww.neak. ov.huifei.so menu/lakossa mkiszerzodo  szol altatok
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A Magyar Fatu Program keret ben meghirdetett ,,520igddafi takds ds arvosi szot c'da# lakdsfe/ #dsa, fejtes;ldse"
p . yitzati k r is

2ololo2o

Hgziorvos   zi gyermekorvos  szfimfira kizSrdlagos  kormS uzat  t lajdo ba  !6v5

szo g i ati lak is:

®  k s5 6s be s5 fe j t sa  korszerg sft6se  k a akft sa   ta akft sa  b6vft6se (pd d u °
energetika[  korszerfisftds   meg jul6  energiafbrris  alkalmaz isa   f: t skorszergs[tds,

ayfl. isz ir6csere   h6szigete ds   dpg[etgdpdszetl   @[J. etvi amossigl,  @[i[etszerkezet 

fej[esztdsek, v [ igft is[ rendszerek, [nfo- ds te[ekommunikflci6s hfl 6zat korszerfisftdse

(kizfir6lag technika  fe[tdte[ek megteremtdse tiraogathat6)  szaniter berendezdsi tirgyak

(pdldflu[: mosd6kagy[6, wc, kS.d  mosogat6  csapok, Stbo);

f kefidj kat vesztett  p[letek ez irB. y f hasz os tisa,  keidviltis;

iagatla visir[is (kiv6ve: 6p[t6si te[ek) orvos  szolgS. ati [akS.s kialakftisa cd[jS b61o
(A megvisirolt ingatlanaak legkds6bb a projekt megva ds[tisi hatiridejdig lakhatisi cd ra

alka[masnak kelt. lennieo);

k rayezetre dez s: a fejlesztdssel drintett .100%-os O kormir yzati tulajdond ingatlanon

(ff6!drdsz[eten) tali hat6  a lakishoz  ,tartoz6"  terasz  e Stet5  ker[tds  bejir6, parkol6 

gdpkocs otirot6, metldkdpa et kialak[tisa, fehijftisa; j irda dp[tdse dsivagy tdrk6vezeJse;

kerto  udvar rer dezdse; kertdpftds  amenny[ben a pilyizat keretdben dr[ntett [00%oOS

5nkorm inyzati tu[ajdon . [n.gat[anon ta[i[hat6 5sszes dpg[et (tu[ajdonhiruad) szintdn [ 00%

os 6 korm inyzat  tu[ajdonban van ([egfe[]ebb 5 ra[[[[6 Ft)5o A k6myezetrendezds 6r i[[dan

tfimogaihat6 tev ker ys g eset  fe[t tet a fe [esztend6  a pi[yizatban meghatirozott
iSnkorm i.nyzati tu[ajdonf  inga'danon (hrszooOn) az @0. et meg[dteo

A 2o!o!o2o pontban felsorok timogathat6 tevdke ysdgek k6zD 1           e " tev ke ys g

k telezSe  megva 6s ta d6o

A pfi y zat keretdbe  egy vagy tSbb orvosi szo gfllati  akfis  % @ftgsa, korszer is tdse is

timogathat6, amenr@ber  va amermyi takis megfe e  a k fr isbar  meg%ga mazott cd okaako A

projekt maximfilisan igdayelhet6 tfimogat isi  5sszege ti;bb lakgs esetdn sere ha!.adhatja meg a kifris

4.2. poatj iban r0gz tett 70 miHi6 fori tOto

Az orvosok (hfiziorvos  hiz[ gyermekorvos)voaatkoz is bar  orvosonkdnt kiz rd ag egy orvos 
szo gfl[ati !lakfis fekijftfisira, korszerfisftdsdre [gdnye het5 tS.mogat is!

Jelen kifr is 2olo 1.2. pontj iban meghatfirozott bnfl ldan t mogathat6 tevdkenysdgei k&drdf gg abba 
az esetbe  valds[thatdak meg a  6zJ'efad t eNdtdsd a  F etve szeN t  g.elep ldst 'l eYdr8"

tetey .fdse , amenny ben az adott te epaldsen ni cs 100%-os 0nkormfinyzati tulajdonban  dv5

szolg ilati lakfis kialakft is ira alka mas dptileto Azoaban a megvaldsftfis helye ebben az esetben  s

olyan telept dsen kel  legyen, ahol az fll and6 lakossflgszfim 5000 f6  ds ez a att[, a 202!o jan fir 1o

napjfin a Be[tigyminisztdrium filtal keze t adaok alapj ino Ebben az esetben a pfl y izathoz

csato[and6 a pfl[y iz6 te[epg ds kdpvise[etdre jogosuk szemd[y nyi[atkozata arr6[, bogy nincs erre a

s Az ingatlanon k[vali fit-  s jfirda p t s tevdkenysdgre a Magyar Fa u Program keret ber  meghirdet sre ker il5 mfi.s
pfilyfizati ki[rfis keret ben lesz lehet6s g,



A Magyar Falu Program keret4ben meghirdetett .,,5:oigdlaA lakds 6s or osi s:olgd&A takdsfeh i#dsa, fejtesztdse"
pfily zat kiir s

cdira alkaimas @ilet ds a nyilatkozatban az eltdr6 telepi!dssel vai6 6sszefigg4sdt is igazolni

sziks4ges6 (6° sz m i mel6klet)o

Kizirdlag az a pityizat @mogathatd  amelyaek beretdben az 0 kormiayzat a pSAy5zat

ber@@tfisinak id6pontj ban # dr egy H ifd@d&'i # egdH, yoddssad ds fedada&eHdtdsf szerzblfdsseJ
(ikdzalkafmazotA jogvisTony  esetd   a  s'zofg lat  efldtdsbt  a:'dtb, 'zt6  do gg e t ,sm# af)

rendelkeziko Az egyittmfikSddsi meg ltapod st     sz m i mel4klet) 4s a fieladat-elli@si

szerz6ddst (ijogviszonyt a!fltimaszt6 dokumentumot) csatotni ke!l a pg.lyflzathoz..

Amennyiber  a pgiyizat beay@@sakor a hiziorvosi/hizi gyermekorvosi szolgglat betOltetle v,• Qgy
a Pfilyizd (vagy, ha a Pilyizd - akkr t0bb telepildst 4rint6 - adott szolgfilati k6rzethez tartozik 

akkor az eg4szsdgigyl e!litisi k0rzet szdkhely telep[:Adse  azaz az egdszsdgigyl szolgilat cfme

szerinti  telep@ds)  az  egdszsdgigyl  alapellS.tS.s  biztosffS.s nak  4rdekdben  !%ladat-ellfit si
el6szerz6ddst kSthet (8° sz im  mel klet), me[yet a pilyizathoz sziksdges csatolnio Ebben az

esetben a feladatoellitisi szerz6ddst (ijogviszonyt alfi@masztd dokumentumot)Pgtyfizdnak az
elszfimolS.s keretdben sziksdges beny@taniao (L sd mdg" 1° szim , melldklet)o

Az ig4 ye! et6 timogatis maximSots {Ssszege

7Q QQQ QQQ  o r%to

Egy pily izat keretdben egy 8r £l!da  timogat at6 tev4keRysSgesoportra (vagy a 2.1.i.1. pont
ala.pji.n   vagy  a 2.!.t.2.  petit alapjfln) 8s a kapeseldd6 i5 i!lda r    ' em  l:imegat atd

tev4ke ys£gekre  igdnye!het6  @mogatiSo  Egy pilygzat keretdben  azonban  a kivilasztott

tevdkenysdgcsoporton belil t0bb tevdkenysdgre is igdnyelhet6 timogat .So

Az 0r illdan t&mogathat6 tev4kenys4gekre vonatkoz6an meghati.rozott maxim .!isaa ig4nyelhet6

timogatisi bsszegbe beleszimfta d6 az 0nilldan nero @mogathat6 tevdkenys4gekre ig4nye!het6
tgmogatisi 6sszeg iSo

2.1.2. {} Rllda   - em IR s ogatRatd> vRlasztRatd Iev4ke ys4gek

O  dHda   e , csak a 2.!.t.!. vagy a 2.1.1.2. pontbar? fielsorott tevdkes.jsdgeIiel
tgmogathat6 tevdkenysdgek:

®  akadi!ymentesftds;

el6kdszitdsi, te ezdsi tevdkenysdgek (pdld£ul" pS.ly£zati dokumenticid 0sszeillftisa>

mfiszakii4pitdszeti tervdokument ci6 elk4szftds% tervez4s,  enged41yeztet4s> hatdsigi

eIjfirfisok kOltsdge);

k0zbeszerz4si  etjflrisok  lefolytatfisa  (k0zbeszerzdsi  dokumer @cid
kOzbeszerzdsi tanflcsaddi tevdkenysdg, kOzbeszerz4si eljfiris k61tsdge);

0sszeSAlitS.sa,

a megvaldsi@shoz kapcsolddd tevdkenysdgek (pdld iul"

menedzsment kOltsdge);

miiszaki s!ten6rz4s> projekt

6 A megvatdsitfis helye szerinti telep@4sset val6 Osszef'igg4sr61 sz616 nyilatkozat.
7 :iiwww.:neak,gov.huifetso ment@akossaa mkiszerzodott szolgaltatok
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A Magyar Falu Program keret ben meghirdetett ,,5%olgdlati lairds ds or ,osi szolgdlaA iakdsfeh. °#dsa, Jeit.esz-tdse"
p iiygza.ti kiir is

szolg lati la.k s/orvosi szo!g ilat[ lak is fetszerelds6hez sziks6ges bittorok  eszkOzOk,

hg.ztart isi g6peko (Hgztarti si g6pek esetdn kizgrdlag mos6g@  sz ritdg6p.  mosogatdg6p,
hit6szekr6ny, tfizhety, p .raetsziv6, mi ohull im i sit6 v is irlgsa tfimogathat6, lak&sonk6rrt
!-1 db°)

2,1,3, 0 £I16a . r e:n t mogathat6, k telez6e  megvaldsita d6 tev6ke ys6g

Tfij6koztatfls 6s r@tvflnossS.g biztosffgsa (hisd m6g: jelen kifr .s 4.4. pontja)o

Figyelem! A kiir .s 4.4. pontja az eiszS.molgs tekintetdben kOItsdgkorlgtokat tastalmaz!

2,2. Hem timogathat6 tev6ke ys6gek

A kiir£s keretdber  a 2.!. pontbar  ds alpontjaiban meghat£rozott tevdkenysdgeke -  tSlmenSer  mrs

tev£ker ys£g  em tRmogathat6> kil0n0s tekintettel a kifr£s 4.6. ds az -Otmutat6 2022. 3.6.

pontjiban fogtaltakra> tov£bb .:

® a 2.1.3 pontban meghatirozott tevdke ysdgen tQ.li kommunikficids k01tsdg tk (pdldi.ul:
weblap ! trehozisa; weblap itzemeltet si k01ts gei; domain dij  stb.)°

® mQk0ddsi kiad sok (pt. k0zmQszolgi.ltatdk  ltal kibocs tott szSomtS.k eliendrtdk  iatemet
el6fizetds k01tsdge  dologi kiadisok> stb.);

® [  szolgfllati lakis @it se.

2.3o A projekt m{iszaki tartahraival kapcsolatos etv£rRsok

A  PfilyS.z6nak  figyelembe  ke!l  vennie,,  bogy  a  tfimogatott  tevdkenysdggel  ldtrehozott
eredmdnyeknek meg ketl f:elelniak a kiir s 2o sz .m  mell klet bea %glatt elvfirS.soknak.

Fe! fvi k  . figyelmet  hogy a tS.mogatott tevdkeaysdgek megva!dsitS sa sofia a hatfilyos  dpft: sre

vonatkoz6 jogszabilyok betartisa k0telez6!

2°4°, A projek u-6grel \itis id6tartama

2,4,1, A projekt megkezd se

Jelen pontot az Utmutatd 2022° 3.3. pon a ta ah azzao

2.4.2. A pro ekt v grehait s ra re delkez sre i116 id tartam

A projekt fizikai befejez sdre a Tflmogatdi Okirat hatfilybaldp sdt61 (k0zldst61) szflm[tott
legfeljebb 24 hd ap  ill readelkez sreo

To vfibbi szabfilyokat az 0tmutatd 2022.3°4° pontja tartalmaz.

2.5. A pro iek{ terile¢i kort£toz£sa

A projekt megvaldsftisi helyszine Magyarorszgg k0zigazgat isi terilete.
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A Magyar Fa u Program keretdben meghkdetett ,,5%olgdlcgti lakds (s orvosi s:o/gd/ati lakc sJbh jh'dsa, feilesz dse"
pfi[y zat  k[frfis

2°6o Eredm6aymutatdk

A projekt befejezdsekor a beszgmol6 rdszekdnt a P fiyS.zdnak adatk6zl6skdnt az a ibbi adato e-61
ke   nformic dt szo[g iffatn[°

Eredme+y utatd  eve M6rt6kegys6g

A fejleszt ssel 6rlntett szolg ilati lakisiorvosi szolgilat[ lakS.s

a[aptertHete

Szolgilati  akisi orvosi szolg i]tatl takis felszere 6s6hez szt - ks6ges
eszkOz6k  b@orok  hiztartisl g6peko

db

2°7° Fea tartisi k telezetts6g

A fennta isi kiStelezettsdg

6pft6si ben+gizisok eset6 + az e szimolis jdvS.hagyisir61 sz616 dt ntds hatSlybal@6sdt

k£Svet6 hdnap e s6 napjit6! szirafto   t 6ve  it+

eszk z k,  %lszerel6sek+ b torok tekiatet6be  az e[sz imolis jdvS.hagyis r6l sz616 d ntds
hatg yba dpdsdt k ivet6 hdnap e s6 napjgt6  sz m tott h ro +  -e   t tart°

A @moga@ssal drintett ingatlanvagyon a beruhS zis megva 6s[tisit61 szimftott  t  vig aem

ter eH+et6 r;+eg+ 6s  er  idege ft et6 e[ klv ve, ha egyed  kdrelem ataR]in a Timogat6 enged b 
ad rS.o

J6t ilhisi id6 utin tS dn6 csere  amo iz .c 6  mO.k ddskdptelennd  hasznS. hatatlanni vil s vagy

lopes ese@n, a prqiekt t rgya kiz rd ag sajS.t f, orr .sb6! p6tohnd6o

Tovibbi szabi yokat az ;0tmutat6 2022° 3o8° pontja ta ;almazo

208° Biztos t kek kgre

A PSlyizdnak jeten pi[yizati koastrukcidban nero keel biztos[tdkot  v@taniao

2°9, Saj5t forr5s

A tS.moga@s %lyds[t .sinak nero fe tdte[e saj it forris biztosftisairendelkezdsre 5il isao

3+ A p i[yizat be y jtisi ak hatirideje  s mddja

A pilyizatot klz irdhg elektronikus @on, a Magyar i hmklr cst ir (a tovibbiakban° Klncstfir)  iltal

a Magyar Fa u Program vdgrehajt isfira ldtrehozott ds azemeffetett elektronikus beny@t6 fel@eten

keresz@l lehet beny@tanio A piflyfizatot beny@t6 i5nkorm inyzatnak rende keznie ke[[ hivatali

kapuValo

A kapcsolattartis kizfirdlag elektronikus @on tt rtdniko

9
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A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett ,,52oigdiati ialcds ds on, osi szofgd'iati takdsJ'ehy#dsa, fej&szt, dse"
p iRyi zati ki r is

3.3.2. Tartalmi 8rt6kelGsi szempor tok

A d6nt6st megMapoz6 f6bb 4Hdkeldsi szempontok:

®  A Pglyiz6 adder6-k@essdge, melyet a Magyaror 'zdg 2022. dvf f:dzpo tf kdZtsdgvetdsdrdf
sz616 202 to 4vi CXo t6rv4ny 2. mel!dklet 1o3o pontja szerint keil figyelembe venal;

®  A t%jlesztds megvM6sftgsgnak helye a kedvezmd,yezett ]drdsok besorofdsdrdl sz616

290/2014. (XI. 26°) Kormo rendeiet alapjS.r ;

®  A fejlesztds megvM6si@s nak helye a kedvezmd yezett  :e!epfi}dse;  besoroidsdr&  ds  
besoroldsfeltdtelre &'zerdrdt sz6!6 105/2015o (IV. 23.) Kormo rer delet alapj r ;

®  A Magyar Falu Program jelec  pSAyizati kifrisihoz raid viszoaya, i adokoksiga, c4 ja,
rdsz[etes szakmai ta a[ma, komplexkisa  viszonya rags kor bbi 4s tervezett te[ep@dsl

fej[esztdsekke[;

®  A projekt keretdben meghozott kOmyezettudatossB.gi  energiahatdkor@s4@i intdzkeddsei,
ezek t irsadMmi hatisa  fermtar hat6sigao

3.4, Hi ' ypdtl s 4s tisztSz6 k4rd4s

A befogadol pil),izatok jogosultsigi (formal) 4E;dkeldsdt a Ki cst£r vdgzi. Ha. a pilykzat n anyos,
hibis  figy a Kincs@r p ly zato k@ t egy alkalom al hiinyp6t! sra -tOrtdn6 felsz61ftist bocsS.t ki.

A P .!y£.z6 a hiirvpdtlS_st 6  aapo a belil kOtetes teljesfteni.

A  atg.ridS   [ I be4rkezett  ii ypdt!ist a TS mogat6 raem k teles figyelem e ver i  fgy a

T mogat6 a p ly zatot el tasftha ja, i!le ze a d t4s a hat ridSbe  rer ddkez4sre  !16

dok me t mok alapj  keriil meg ozatMra°

To%bbi szabilyokat az  -tm, tat6 2022.2.2.2.4s 2.2.3. pontjai tartalmaznako

4, A l a szfrozS.ssal kapesolatos i %rm eidk

4.1° A tS.mogat is %r =Rja

A Magyar Falt  Program keretdber   ydjtott
t mogat si i te zit s   azai t ,mogat s ak mh- 6sil.

vissza  ®m            1@@%-os

4,2, A projekt maximilisa  ig4ayelhet5 tiraogatisi  sszege

+ a kiirgs 2.1.1.!. portia keret4ber  (k0zfeladatot ellit6 szemdly)      ebb 40 OOO OOO fori 'q

VAGY

o a kiirgs 2.1.1.2. portia keretdben (h iziorvos, hS.zi gyermekorvos)  ebb 7@ @0@ @@@ fori to

Egy pfily izat keretdben igdnyelhet6 maximfilis tfimogatisi 6sszegbe beleszimfta d6 az d dffda 

tdmogatha¢4 (vagy a 2.!.  o!o pont alapjgn: vagy a 2oio!o2o pont szerinti tevdkenysdgcsoportra) 4s

az dndtfOan nero ¢dmogathatd tevdkenysdgekre ig4nyelhet6 tfimogatfisi Osszeg is.

Egy p lyfizat keretdben a kiv ilasztott tevdkenysdgcsoport(ok)on belil tObb tevdkenysdgre is
igdnyelhet6 @mogat is, viszor t a maxim itisan igdr@elhet6 t imogat isi 0sszeg t45bb lakfis eset4 
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A Magyar Fa u Program keret6ben meghirdetett ,,Sz&gdlati iakds 6s orvosi szoigdlc¢ti lakdsfeh[i#dsa, j?yesztdse"
p i y zati kffr is

sere ha adhatja meg  az ado'C 

meghatSxozott 0sszeg fe[s6 hat irito

,,tev6kenys6gcsoportra'   (2  ....... vagy 2o o o2.. pontban)

4°3° Timogat isi 6sszeg fl a szfrozisa

A tfimogatis ! 00%oban e 6finansz[rozftssaM tiSrt6nik, a 4.5. pontban Dfi tak szerinto

4°4° Az elsz molhatd  iltal os k lts6gek m6rt6k6re  ar y ra vo atkoz5 k lts6gtfp sek

ar i y .ra vor atkozd elv r sok

A projekt tervezdse sor in az egyes eiszimolhat6 kSltsdgt[pusok vonatkozS.siban a kSvetkez6

k6ffsdgkod itokat szgksdges figyelembe venni:

to

IVo

Vo

VIo

Projektoet!6kdszffdsi, tervezdsi ktfksdgek
- pS.lyfizati dokumentgci6 0sszeS.l [t isa
o  mSszakiidpftdszeti tervdokumentgci6 etkdszftdse
o tervezds, engedd[yezds
o hatds igi e[jSx sok kO[tsdge

KOzbeszerzdsi el j risok lefolytatisa
o kOzbeszerzdsi dokumentgci6 Ossze551[tS.sa
o kSzbeszerzdsi tan icsaddi tevdkenysdg
o kOzbeszerz4si elj irgs dfja

M[szaki e len6ri szo g iltatis
o mflszaki ellen6ri szo g ikat is kOffsdge 4s a kapcso[dd6 engeddlyek

4s egy4b hatdsS g  d[jak
Projektmenedzsment k6[tsdge
Tij koztatfts ds nyilvti.nossS.g kSEsdgeis

Eszkifzbeszerzds: az adoa ,,tevdkenysdgcsopo :ra'" (2. to l o 1o vagy

2o!ol.2. pontban) meghatirozott maximg[is keret Ssszegen be g[ az

e szimolhatd kif tsdgek legfeljebb 15%olg tgmogathat6o

legfbUebb 7 %

legfbljebb 15%

VHo Ktirnyezetrendezds tevdkenysdg legfe!jebb 5 mi li6 Ft

A tij koztatis ds nyi].vinossig biztos[tis£val  va amint a k zbeszerz4si elji.rissa  kapcsolatos

tov ibbi szabfdyokat az Utmutatd 2022.3°9° ds 5o6o pontja taStalmaZzao

4°5° A t mogatis folyds[tisa
A meg[td]lt t{ mogatisi  5sszeget a Kincst r a TS.mogat6i Okirat kiil[[tisgt kSvet6 5t  apo  bel l

itutalja a Pi[yfiz6 nevdre sz6 6, a pfi yfizatban megadott bankszf mlaszimrao

Tovibbi szabilyokat az 0tmutat6 2022.3°2° pontja tartalmazo

s A tgjdkoztatfis  s nyil%nossfig k0vetelm ny nek teljesftdse a Pfilyfiz6 k0te[ezetts ge, me[y jeten felh[vfis keret ben
0nfiffdan nero tfimogathat6, azonban k0telez6en megvaldsffand6 tevdkenysdgnek min6s[i[.

12



A Magyar Falu Program keret ben meghkdetett ,,Szot gdlafi lakds ds orvosi szoZgd]ati fakdsfeh)°#dsa, y%ifes:tdse"
pffiy izati kifrgs

4°6° Hem elszfimolhatd kOlts6gek kSre

A t mogathat6 tevdkenysdgekhez kapcso dddan nero elsz imolhat6 kOltsdgnek min6sf'  mindazon

ki3ttsdg, ame y nero kapcsolddik jelen ki[r s 6nflllda  @mogathatd, valamir t 0n l!dar  nero
t imogathatd tevdkenysdgeit tarta maz6 pontjaiban szerepl6 tevdkenysdgekhez  k i O ;@sen az
a!gbbiakhoz kapcsotdd6 kO ts6gek:

®  kor ibbi  hazai  ds/vagy  eurdpai   J nids  projekt

projektelemek elszfimo! isa;

®  haszn . t anyag v is ir isa ds/vagy bedp[t6se;

haszn it eszk0z fk v .sir[isa 6s!vagy te[epft6se, bedpftdse;

®  j irm0.beszerz6s;

e  ingat ar biztosf@s k01tsdge;

sajit te[]esftds;

skerd j;

keretdbe s  mir  t mogatisra  ker[ilt

®  egyszer haszrilatos eszk0z6k, fbrgdeszk0z0k beszerz6se: melyek flermta  : sa hossm5 @:yon

nero biztosftott fgy a jogszabSlyokbaF  szerep 6 i yen oie!leg ii tdteIek k0 tsdge nero
elszimo hatdo

,   a t%j esztdssel drintett ingat anor  kfv[ili fe]lesztdsi tevdkenysdgo

A megftdIt timoga@s felett a P ly z6 rendelkezik 6s fl¢lel6s annak jogszerf% fe hasznilSsidrto
Tov bbi szabgiiyokat az 0tmutat6 2022° 3°6. pont]a tartalmaZo

4°7° iFA  evo isi jog

Amenny[ben a Pilyiz6  5.gy ny[l atkozott bogy a tSmoga@s tek[ : tet6ben AFA v[sszaigdnylds[ joga
va ?,  5gy az iFA 5sszege nero szimolhat6 e!o

Tovibbi szaM[yokat az Utmutatd 2022° 3°7° pontja tartalmazzao

5o D a 6sr t vald 6rtesf As, T imogai-di Okira  kiadisiaak readje

A TS.mogatd a beny@tott pi!y5zat tftmogathatdsigfird! a pily izat beadSsira  yitva ii16 hatirnapot
k6vet6 65 napon beltil d6nto A T imogat6 diJntdsdr6[ a Kincstir elektronikus @on 6rtes[ti a

Pgly izdto

Amermyibe  a %imogatdi Okirat kifillftgsS.aak f%ltdtele valamilyer : jeIer  ki[ris szerir t k0telez6

dokumentum beny@t isa, a Piiyizdaak legkds6bb a Tfimogatd di3ntdsdr6! szdl6  es[t s

kdzbesftdsdt k0vet(5 [egfeljebb 30 napon be[@ szaksdges azt beny@tania, enaek hiiayiban a
Tfimogatdi Okirat ki itlf@sira aem keri). het sor  a pfilyfizat elutasf@sra keriil.

Tov bbi szabi yokat az Utmutat6 2022.2°2°5° pontja tartalmazo

5,1, Jogorvoslat

Kifog£.s ber y@tfisfira r ir cs tehet6sdgo

Tov ibbi szabilyokat az IStmutatd 2022.4. pontja tartalmazza.
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A Magyar Falu Program keret6ben meghirdetett ,,Szoigdia# t.akds ds orvosi szofgd/afi/akdsj'el. °#dsa, ./%ilesz dse''
p i/yiizati kHri s

6. A tRmogat£s elsz£mol£sa 8s elle a6rz6se

A %imogat6i Okiratban fbgtaltak vdgrehajtisgnak ds a viAlalt kOtelezetts6gek te[]esftds6nek
ellen6rzdsdt  els6sorban  a  Kincst ir  v6gzio  A  Pilyizdnak  a  timogatis  f lhasz i!isival
kapcsolatosan ellen6rzds-tfirdsi ds adatszolggltat si k0telezettsdge van.

A timoga@s felett a Pily£z6 rendelkezik, ds felel6s annak jogszer ] f."elhasznilisidr t.

A P ilyS.z6 a tiraogatg.s felhasznihis .r6! elk@Onftett naprak6sz nyilviatartS.st vezet.

Az elsz£.molS.s ber yQjt£siaak vdgs6 hatS.rideje a pr@ekt fizikai befejezds6t (az t tols6 tS.mogatott
tev6ke ys6g fizikai teljesft6s6t) k6vet6 60,  ap,

Tovibbi szabi!yokat az {Stmutatd 2022.5. pontja ta almazza.

7, LTgyf61szolgilatok el6rhet6s6ge

A Kir cstir ds an ak terileti szerve szem6iyes, elektro ikus 6s telefonos igyf lszolg iatot tart
fenno Tovibbi szabilyokat az 0tmutat6 2022° 7. pon ia tat almaZZao

8° Me!16kle'iek

A kitOlteRd6 mell6kletek sz6vegez6s6I: [ormai 6s tarIratmi mddosftRs  ?6lkil kell kif 8lte ]i 6s

A  csatota d6  metl6kleteket    PDg   f%rmit lmt)ar   RII mddt .kba 

elfogad i!
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A Magyar Fa]u Program keret be  meghirdetett .,Szolg lati lakhs Os o q osi szolg lati iak sfehk'#dsa, j'ejlesJ&e"
pNy zati k r is

1o szirr  me 6kbt

A pi[yizal: be yfijtisakor a k vetkez6 mell6k[e ¢eket sz[[ks6ges csatol i PDF formi ¢ mbaRo

tokhoz be vjj[a ad6 meRh}kb[ek:

_  it6szetl/mflszak okOl{ts{}gvet6si dokumentici6°

a) Tervez6  lta  k6szitett tervdokume t oei6  s m szak  b r s, me y a tervezett beruh z st a

megdrtdshez sz ksdges r6szietezettsdggel te[jes k0r0.en ismerteti (kStebZS)o A m Sszaki
bfr isra vonatkozd elS[risokat az 0tmutatd 2022. dokumentum 10o pontja tartallmazza;

b) } pti[et  korszerfisitdse,  feb.jftisa,  ita akftisa   b6vftdse  (engedd yk0te[es  ds  r em
engeddlyk0tebs tevdkenysdg) esetdn  a tervez6  ta  k5szftett, a tervezett beruh zS.st

bemutat6 a aprajz  v z atr ,iz, he ysz ra, z, hor o ati rajz, ame y a tervezett beruh z ist

a meg 5 dshez szaksdges rdsz etezettsdgge! te[ies k0r er   smertetio A je en egi ds a tervezett

i [apot bemutatisa is sz[ksdges° Engedd[y> vagy bejeIentdsktSteles tev .kenysdg esetdn a
jebn pop, than fe soro t dok .mentumok esetdben azoa iratok ber ygjtisa sz[iksdges  me[yek az

(engeddlyezdsi) e[j .rgs megindftisa sorin is csato gsra ker[lhek (ktf ebz );
c) A megldvd5  i[lapotot bemumt6 fotddokamea' i ei6 (k te ez );

d) Tervez6   y.l atkozat m em ki v debmr6  (amenayiben rebvg.ns);

e) E ged ly°    sivagy  bejele t s  k teles   p t s    ev ke ys g  esetdber   (engedd yek

tekintetdben) a Rap_ap_ izathoz e egend6 az engeddlyezdsi vagy bge entdsi e j ir s megi dft isgt
dok e tarao   csatolni,  viszont  amennyiben  a  pS.[yizat  benyf jtS.sakor

rende kezdsre fi  a v g egess  v k e ged y  s a kapeso dd6 z rad ko t dok me dd 

f gy azt beny0jtaai szaksdges (amenr@bea relevgr S)o

A vdgbgess6 v t 6pftds  dsivagy v[zjog  [dtesftdsi dsivagy k0z ekeddsi hatds gi  engedd[yt ds

a kapcso[dd6 ziraddkolt dokuraentici6t az elszimolishoz szaksdges beny0jtani, az
e szimotfis fekdtele]

f) Nero eagedd yk{3tetes vagy beje e tds k6te es 6pftdsi tevdkenysdg esetdben tervez6i

nyi[atkozat beny ijt isa sz ksdges arra vonatkozdan, hogy a projekt r: em engeddlyo vagy
bejebntds k0tebs ds megfebl a hat5.[yos OTEK 6s a he[yi 6pitdsi szabilyza% valamint

0r0ksdgvdde mi ds tebp0.bskdpi el6irksoknak (amermyiben rebwins);

E gsdb dokumentumok:

g) A fejleszteni kivgnt ingatlan (az ingat! an 100 %=os OnkormS.nyzati tulajdoni:t  a[itfimaszt6),
30 napngl nero rdgebbi TAKARNET rendszerb61 lekdrdezett ebktronikus t lajdo i

apjiaak miso ata (k tebz6)o Ingatlanv isfirtis esetdn is benydjtand6 a tu[ajdon[ lap

mfiso[ata, amely ingat[an 100%-os {Snkormfinyzati tu[ajdonfit az elsz imolgskor szaksdges

igazotni;

h) Egy darab irajin a  vagy  erv-ez6i k{}lts gvet s/k ks gbeesl s (a jelen kiiris 4.4.pontjibaa
felsorolt I=V° tevdkenys gek kivdte[dvel)o (k tebz6) Az irajinlattal kapcso[atos tovibbi
szabfi[yokat az 0tmutat6 2022.8°1° pontja tartallmazza;

9 A ]00 °/O=OS 0nkormfinyzati tulajdonra vonatkoz6 felt6te[nek a pfilyfizat benyf jtfisfinak id6pontji t6[ a fenntartfisi
k0telezetts6g lejfirti ig fenn kell i[lnia. A t 00%-os tulajdon  ehet 0nkormfiayzati vagy tfirsulfisi tulajdoa is,

15



A Magyar Falu Program keret ben meghirdetett ,,S:otgdlafi lakds ds om, osi szolgdfati takdsfe@Ttdsa, jejlesztdse"
pS ygzati kHrgs

i) Bontf s esetdn egy darab  iraj n at vagy tervez6i k0 tsdgvetdsik01ts6gbecs ds (amennyiben

reliev ns);
j) Iagat an v is ir fisi tev6kenysdgge  egybek0t0tt fejllesz@si tevdker@sdg eset6n az ad sv6teH

szerz6d6s, i letve anaennyiben az ingat ant a P ly z6 a k6re em beny@t sflt k0vet6er 

v sfiro!ja  a fejleszteni kh¢ int ingat an megv s ir s nak sz inddk it igazo 6 e 6szerz6dds
csato and6 (kOte eZ6)o Az ad sv6te i szerz6d6s  va  az e 6szerz6d6s a T mogat6  Ok rat

ki H t s inak fe t te e(!);
k) Iagat[anvSos irlis esetdben a pi[y izat beny@t isit megelOz6 60 napafl  aem rdgebbi  f[igget ea

drtdkbecsl6 filtal kdsz[tett  rt kbeesl s (amennyiben rebvir s);

)  EszkOztik, fetlszereldsek, b@orok ds/vagy hiztar@si gdpek beszerzdse esetdn egy darab
firaj i at  s r szbtes raaszaki b r so Az  r@fia atta  kapcso atos tov bbl szabi yokat az

0tmutat6 2022. Solo pontja tartahaazza (amennyiben re evir s);

m) Az einkorm nyzati @rsuhis t rs lasfi megiHapod sa (amenny ben rebvir s);
n) Abban az esetben, ha a fei esztdsse  drintett ingat an t6bb iSr kormS.nyzat m ajdonSban van,

[ gy a tu[ajdonosok a pfi[yflzat beny@t is ihoz ds a projekt megva[dsftflsfihoz hozzijim [6
yilatkozatit csatolni sztiksdges (arnermy.iber  re evins);

o) Amennyiben az  ptibt tekintetdben a t@ajdonos 6s a fenntartditizemeltet6 e[t r6  f .gy a

beruhizis   tudomisulv teldr6     s   a   megva!dsf@shoz   tOr't6n6   hozzijiruiisird 

fe tartdi[ze eket6  yilatkozati ak csato[isa is sz ksdges (k tetez6);

p) J ebn kifris 3o sz m  meH kbte szeriat  rUHatkozat- , Projekt meg ,atds#dsdva , kfzdr6

okokkai kapcso atosa '  (k telezS);
q) J ebr  ki[ris 4. sz m   eH kbte szerir ti  : yHatkozat -, ',!p /a kozat a kerr&' f! a sziPozds

eIkerN. sdrdf" (kStebzS};

r)Je er  kifrgs 5o sz m  meH kbte szeri ti megiHapodS.s o az 0r, kormgrvzat ds a szolg lati

akS.s jogosukja k fz tti egyfittm k f d si megSl apod is, tovibb  %gorvosi!vdd6n6io  i btve

hiziorvossa  dsivagy orvosi szolgi[tatdva[ k ft tt feladatoeHit isi szerzSd%s (ijogv[szonyt

a itgmaszt6 dokumer mm) (figyebmmel a kifrS.s 4.2.1o  s 4°3° 1o por@aira) (k% ebzS);
s)Jebn k[frS.s 6o sz  . meH kbte szer ati  yi atkozat o a megva[ds[t s he[ye szednti.

te[ep@dsse[ yard  sszeNgg srS  sz6 6  ayHatkozat (amennyiber  rebv s);
t) ]elen kifr s 7. sz im  raell klete szeri ti  @latkozat-  0%emeltetdsrd   'z6 '6  vh!a kozat' 

(,k tebzS};
u) f ebn ki rgs 8o sz m  meH kbt® szeri ti e SszerzSd s Fe adatoe fit si e SszerzSd s

be'@ketbn egdszsdgggyi kifzszo[gilat ese@n 8o szimi meH%kbt (ameaayiben re[evSons);

v) Ameany[ben a Pg y iz6 - akir @bb te[ep[i[dst drint6 o adott szolgfi[at[ kSrzethez tartozik, ds

az eg szsdgtigyi e l itgsl k rzet szdkhely teleptildse, azaz az egdszsdgggyi szolgilat cfme
szerinti te[epti[dsnek van [ehet6sdge a fe[adatoe[hitis[ szerz6dds megk ftdsdre  i gy az

e hita d6  k%rzetekre  vo atkoz6  (a  p i[y iz6  te[epg ds  drintettsdgdt  is  igazol6)

alitfimasztand6 dokumentum is k%telezgea csatoland6 a pilyfizathoz;

w) A[ fr isi efmp} di y (k%telezS);
x) Hivatalos, ba k iltal hitelesitett igazolis a bankszgm!fir6  (k telezS)o
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A Magyar Fa u Program keret6ben meghirdetett ,,Sr, olgdlafi lakds ds om, osi szoigdlati takdsfeh °itdsa, fejfesztdse"
p i yfizati kifri s

A Pilyizd ak az elekiro ikvs be y o i6 felille en  elek ronikt. sa  k e[ez6  gila kozni arr6l 

bogy:

®  a t imogat si igdnyben fog alt adatok, ir fbrmicidk ds dokumentumok te jes k0riiek, valdsak

6s hite esek;

®  nero   ferm harmadik szemd y ir ny ban o yan k6te ezetts6ge  ame y a k ts6gvet si

t mogat i.s cdljinak megvaldsul isit meghi sfthatja;

®  a pily izat tekintetdben ,& FA levonisi joggal re de[kezik°e;

®  ha a timogatott tevdkenysdg h.atdsflgi engeddlyhez kOtOtt, annak megva dsftisflhoz
szt ksdges hatdsigi engeddlyeket a t mogatott tevdkenysdg megval6s tisfira vonatkoz6
beszimo[6val egy[dejfi eg megkti[di a tS.mogatdnak;

÷   : em gl[ lena az Ahto 48/Bo §oiban megiel£5lt klzir6 okok egyike sere;

®  a pft yizat  ki[rS.s k6zzdtdtele e[6tt az 6pftdsi tevdkenysdget 6s az eszk6zbeszerzdseket r em

kezdte meg;

®  a  p ilyizatban  perme tes  ingatlanor   megva dsu 6  beR hizS sra,  fe jf : .sra  igdnyel

tfimogatS.st;

®  nye es p ly zat esetdn vi a!ja,, hogy a te ep 3 tdse :  a t@dkozta!:5.s   ?yi v nossS.g biztosftgsa

:dljibd! kommu -iikicids eszk6zt helyez klo
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A Magyar Falu Program keretSben megh]rdetett ,,&volgdiafi lakds ds orvosi szol.gblafi lakdsfeh;j#dsa, fejlesztdse"
pfilyfizat[ ki r s

A projekt mgiszak =szakma  tarta r. h va  6s a megva dsft ssa  kapeso atos e VSor sok

Az dn, dH.da   dmogatkatd gevdkenysdgelcye vo atkozd mf szaki-szakmai elvdrdsok

a) Ep . et b6vftdse a att d eni keel a padhistdr bedpftdsdt ds az eme et r dpftdsdt is.

b) E aged6[y=  vagy be]e[er t6s kO e[es 6pft6sfi tev ke ys g eset be   flzathoz e[egend 
az  (engedd[yez6si)  e[jiris  megindft isflt  igazo[6  dokumentumot  csato[ni   viszont

amennyiben a pfi[?/fizat ber yf!jtisakor rende[kez sre  i[  a v glegess  vfik e ged ly  s a
kapeso[dd6 zirad kok dok lme ticf6,  gy azt szg ksdges csatolni. (amennyibea relevS nS)o

c) Ep[tdsi engeddly kiSteies tevdkenysdg esetda az elszimo[fishoz me[ldke[ni sz f ksdges a
vdg[egessd vitt haszn ilatbavdteii engedd[  vagy a hatdsigi igazo[fist arr6[  hogy a ha:tdsig
a haszn i atbavdte t tudom isu  vetteo

d) Nero enged.dl),k Ste[es rag), bejelent s kOteles @ft6si tevdke ys6g eset ber  tervez6i
r yi atkozat ber y- jtisa sz ksdges arra vonatkozdan  hogy a projekt r em er geddlyoo vagy

beje ervtds kifte es 6s megfb e  a hatS. yos OTEK ds a he yi dpftds  szabS. yzat, valam nt

OrOks gv de[mi ds te[ept [ sk@i e Ofrisoknako (amermyiben re[evir S)o

e) Nem eageddlyk Steles dp[tdsi tevdkenysdg esetdn az elszS mol5.shoz melldkelai kell a

mfiszaki 5.tadis° tvdteti jegyzSk fnyVeto
tO Fe h[vjuk a figye met, hogy a t mogatott tevdkenysdgek megva dsftS.sa sorSor  a hat yos 

dp[tdsre voaatkoz6 jogszab ilyok betartisa kOtelez6o

g) t p[tdsi tevdker ysdg esetdn az adott szakterg[etre jogosultsiggal rendelkez6 mgszaki e[[e 6r
a ka mazisa, dp tdsi ds fe m6rdsi r aplt6 vezetdse k Ste ez6o

h) Amennyiben a fejlesztdssel dri tett 100%oos O korm nyzati t . @do - 0, dp ilet  em kiz rdlag

az adott megpilyfizott p ily izati kategdria cdljir ak megfele 6 f mkci6t lit el (t0bbf nkcids

dpa et)   de  az  e itott  f akeidk  mi degyike            d .ormd yz f,  wgy

Iwrmd vza f di  keIy,  sz e  megjet.e, d df{am  lcdzszo@d#a dsi je[ada eHdMs - szotgdf,

[tgy kiz r6  az  pi et k z s kraals6 szerkezeti  homlol ati  s kie  t szeti elemei

(pdldiul: kgls6 homlo]. at  tet6  ereszcsatorna, [dpcs6), valamint az dpg et k z s
haszni [at/  (a[aprajzza  igazok) beltdri helt,i !r) _ek (pdld u[° vSor6), az dpii[et k z s

letg dszeti e emeinek korszeriis[tdse (pdld iu : kOziSs kaz in) tekintetdben, a fejlesztds
drdekdben tervezett dpftdsi munkfilatok = az egysdges megjelends drdekdben = a teljes
dpiilet vonatkozfisfiban tfimogathatdako

) Amennyiben az dptl et tekintetdben a tt lajdonos ds a fenntart6iC zemeltet6 e[tdr6, i gy a

beruhfiz is  tudomisu[vdte[dr6[  ds  a  megvalds[t ishoz  tOrtdn6  hozz ijS.rulgsir6[
fenntartd/tizemeltet6 nyilatkozatfinak csato[isa is szt'tksdges.

j) Ffitdsi rendszer rdszleges korszerfisftdse abban az esetben tgmogathat6, ha t imogathat6
funkcidt e fit6 /5n i[[6 rendeltet si egysdgben t Srtdnik a ffitdsi rendszer korszerfis[tdSo

(Jellemz6en  ilyenek  lehetnek  a  radigtor  dsivagy  radiitorszelep  cserdk,  ........

h6mdrsdkletet szabfi[yoz6 eszk Sz Sk be@ftdse stbo)

k) Amennyiben  a  fejJlesz-t ssel  drintett  dptilet   em  Mzdrdfa    ¢ ormd vza ,  v( gy
d rmd vza f ds ke@f xzf e  megjefe g dff mf kdzszolgd#atdsi feladateltdtds  szo/gd/, a

nero  Snkormfir yzatl ds fitl ami feladatellfitfist szolgfil6 dp iletrdszhez kapcsoldd6 dpftdsi
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A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett ,,S2o/gdiati lakds 6s orvosi szolgdlati takdsffh 'Rdsa, fejlesztdse"
pfilyflzati k iri s

munki!latok a kifrfls keretdben nero tgmogathatdako Ebben az esetben egydrfelm % 

elh fdrolv ,  megbo fv   sz[iksdges  fe tCmtetni  a  nero  0akorm inyzati  ds   llami
feladatel fit ssa   6rintett  6paletrdszeld ez ta tozd  tevdkenysdgeket  6s  k0lts6geket a
pi[yflzatban 6s az al5.tfimasztd dokumentumokbar  is. Amennyiben a fej eszt6si c6   aem

bonthatd meg (pdld iu ° tet6fleli jftfls, kOz0s kazfin), ggy a fej esztdsse[ 6rinteft 6p[; letr sz
2drintett tulajdonsig inak (pd[d iu : hasznos alapterglet, m: m-,  %lydm ter  stbo) arfir ygt

figye[embe vdve szgksdges a p lyflzatban elszflmo r i kfvint k0ltsdgeket meghatiroznio A
lehatirolist  az arS. ayosftist 6s az e szimo ni k[vint kiS[tsdgek szgm[t i.sit is bem tatni

sz[iksdgeSo

!9



A Magyar Falu Program keret ben meghirdetett ,,5?.o/gdlaA lairds ds or osi s'_olgdIaA lakds]%h 'itdsa, feyesztdse"
p lygzati kiir is

Nyilatkozai

A!<Airott  ...................................................................................................................  ( _6v)    a

................................................................................................................  (PS.ly z6)  kdpviseletdber 

e!jgrva c yilatkezom  bogy a MiniszterelnOksdge% vezet6 miniszter 5ltal, a Magyar Falt o Program

keretdben kii   ,&o!gdlad ! t{dx ds orvosJ szo@dt  t g ds .,[eld;#?ds , fe]lesJds'e , kiirgsban
%glaltakat ismerem, a projekt megvaldsitS.s£t vS.llalom.

Bintet6jogi felel6ssdgem tudati.ban kijeler tem, bogy az £1talam kdpviselt PS.lyS.z6 t kintet6be 
nero 1.11nak  - .n az  .llamh .zta "t srdl sz616 tOrvdny vdgrehajt s ir61 sz6t6 3,68/201 !o (HIIo 31.)

Korm. rendelet 81.  - iban meghati.rozott kiz r6 okok.

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

Pi.lyS.z6 kdpvisetet@e jogosult szemdly al£irS.sa

Pho

2O



A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett ,,Szolgdlafi lakds ds orvosi szolgdla# lakdsfeh '#dsa, fejlesztdse"
pfi yfizati kHrgs

4, sz m/  r e 6k et

Ny latkozat kett&s flraa aszfrozis elker 16s6r&[

TovS.bb< nyl atkozom, bogy a M nisztereln6ks6get vezet6 minlszter ilta  a Magyar Fallu Program
keret ben meghirdetett ,,Szo@df f.  t 'kds  ds orvos  szofgdl  lcA ds fef ff ds'e, fei{e z dse"

c mfl kifris kapcsSl a beny@tott pi yizatbar  szerep 6           s  he               s ba 

je en p ily izat benyfijtgs it megd z   t 4vbe a m s hazai vagy unids %rrS.s keretdben a ki r s
at               in    timogathat6    tev4ker     ek   teki tet be     az

nkormgnyzat/tgrsutis timogatisba  r%szesaltiaem            tovibbS, /5megatisi

y jtott beir em r yi ]tott be  o°

Amennyiben a pily5ozatban meg]e 61t megvaldsftS.s[ helyen korS.bbar  m s haza[ vagy unids

program keretdben megva!dsftott pr@ektek,, beruhizisok fienr tartisi ide]e mdg nero te t le  annak
fenntar<t .sit, eredrndnyeinek drvdnyesti dsdt biztosftom°

Kijebntem  hogy- amennyiben relev ns - kor ibbi  ilbtve mS.s hazai vagy unids program

keretdben tS.mogatott projektek  beruhS.z sok  va .amir t azok je en fgbszt st6  yard bhat rohis t a

,Ny/]a kozat.    :dmogat, d,5'sa!   dr#- e '   prqiekt.ekrd]'    c.   rUi .atkozatomban   bemutattam;

indikg orv a sait, eredmdnymutatdit bhatiroffam a kett6s firmnszfroz s e ker [dse drdekdber?o

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

P i[y iz6 k@viselet@e jogosult szemdly ab.[risa

Ph°

0 A megfeM5 r sz ahih izaad6o
Amennyiben a Pfilyi z6 hgy nyilatkozik, hogy a ki[rfis alapjim t imogathad tevdkenys4gekre vonatkozdar  r4szestilt
ti mogatfisban, i gy a ,,A ilatkozat t4mogatdssal drintett projektekrdt" elnevez4sti sab[ont k0teiez6 kitOltenle, 4s a
tfimogatfisi k4relm4hez csatolnio
A nyHatkozat ezen r4sz4ben akkor hhzhat6 a i  a ,,nero rdszesi #em" vg asz, amennyiben jebn pNyfizat beny@fisgt
megel6z6  t  vben nero fi!! fenn hatfilyos t imo ati si "o osultsfi a, illetve ezzel kapcsolatos fenntartfisi kiStelezetts4g_e,
valam nt hem  iH elb rNfis alatt hason!d tgrgyi  pfilyfizata / k4relme.
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Ezen a nyilatkozaton ke[l megadn[ az adot{ megval6si@si helyhez taFtoz6 helyszinrajz szerktt a
megva 6si@s[  hely(ek)en  feRO.r tetett  4p@etek  4s  t6tesitm4nyek,  [[letve  ir frastrukturi is
beruhizisoknak a je[ea ds mdRbeli @moga@sokkal t 5 dn5 @'intettsSg@  az adott timoga@sok
azoaosit6 adatit 6s a megvalSsftks k! apotit, Megva!Ssi@si helyenk6nt kalg3aokiit6a dokume tum

beny@tksa sztiksdges,

Egy adott m_egva 6sitksi helyre vormtkoz6a  t6bb olda t csatolhat  ha a sz{iks6ges adatokhoz

kev6sr ek bizonyu  a sotok szimao

A piiy izatta  egygtt k6telezSer  beay@tand6 m@etar/nyos megva!6sftisi helyszh rajzon az
@@eteket !@esitm6ayeket 6s inf?astrukturi is beruh/zisokat szimozissal kel  m®gjel61nio
Amennylber  a @mogatissa  @intett beruhizksok t6bb megval6sit/si he yet @°]ntenek  az egyes

megva 6sit si helyszinrajzokor  feI kell ttintetni a megva 6s t .s[ hely pontos megnevez s@

(telep fil s 6s utca  hizsz/m vagy helyra]zi szim rnegadiskval) az6rt bogy egy@°telmfie 

beazonosithat6 [egyen  bogy a ny latkozathoz mely megval6sitksi he[yszinrajz tartoiko Ha az
objektum/@@et/[@esitm6ny  t6bb  programiint6zkedds  keret6ben  @intett  akkor  ahiny

programtint6zked6s @inti annyi sorban, ketl  .eltuntetn    s minden sorba oda ks[1 [rni az ob ektum

szimit (azaz annyi sot lesz az ,,F pf /el / l fes'itmc v 5'oFs'z& t  " mez6ben azonos szimma!

t%R%tetve)o Egy adott  gSIe   / ldtes#m& v soYs'z.cm s " sorhoz  azaz egy 16tesitmdnyhez ta oz6

sorok szimit tehit az 6intett programok szima: 6s az azon be![  elkal6nithet6 @mogati.sl

egys%gek szima ha@rozza meg°

Pro]ekt ker®t6be  :¢iraega{o 4 {:ev6ke ys6g(ek} lefrf sa° ebben a rnez6ben adja meg a lent jel6 t

progmmoldint zked sek  keret ben  megva 6suFdmegva 6s@6  beruh z s(ok)  megr_ evez6s@ 
[efio,%ito

T imogatott  tev ke ys{g  megva[6sftisi ak            ebber   a  mezSben  a@a  meg

beruh z sonk nt, tev{kenys ge k nt a megva[6si@s  tapot & az a[ bb[ r6v dit{sek szeri t:

°  amennyiben m4g nero kezdte meg a tev kenys4g megva[6sitisit, .H" bet@e[zdst ke[[

megadn ;

o  amennylben a tev< kenys6g megva[6sftisa fo[yamatba  van  ,,F" bet@dz4st ke[[ megadni;

=  ame yiben a tev6kenys6g megval6sult (ide@tve az 0.zemeltet6si id6szakka.  @i tett

tev kenysdgeket), ,,1W  betfije z st kel  megadni,
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A Magyar Falu Program keret6ben meghirdetett ,,SolgdlaA lakds ds oF ,osi szolgc'daA ]akdsj'eh'.,d#dsa, fejleszt&e"
p lyfizati kiir s

5° sz m   ell6ktet

Egyittm k%d6si  aeg llaped s

mely 16trcj6tt egyrdsj

kdpvisel6 here:  ................................................    mint Megbfz6 (a tov ibbiakba.a: Megbfz6) 

K6zfdadatot e!lit6 szem6[y /hiziorvos  hS zi, gyermekorvos 

aF } a n©ye:  ......................................................  9

szglet6si l elye, ideje°                            o  ................

szigo sz m:  ................................    mint  ..........................................  k6zfetadatot dlS.t6

szemdly/h iziorvos  hizi gyermekorvos (a tovibbiakban: fogosuk) (a tovgbbiakban egy[tt: Frick)

k6z6tt az a[ibbiak szerint:

!. ]ogosu[t vS !la[ja, bogy r6szt vesz a TS.mogat6 5Atal meghirdetett Magyar Falu Program
,, zofgdfag/  f £ds"   ds'   orvosf      I £d$  of#f if ds" %  fejf#sJds#'    cimfi>
MFP-SZLOSZL!2022 kddszimQ alprogramjirmk  ...........................................  cirnii.

kategdriihoz kapcsoldddan. (a tovkbbiakban: projekt).}eIen egyittmQk6dds? megiIlapodis 3°
pontjfiban megjelOlt fek@e!dd<elo

2°   Megbfz6 kStelezetts6gei
2.!.  Megbiz6 a projektben rdszt vesz  a pglygzati kiirisban, melldkleteibea, valamiat a
vona.tkoz6 jogszab i!yokba  %glatt el6ir sokat betartjao
2.2o Megbiz6 kilos tdrit6s nd!kil vi!lalja a szolgfilatl lakis fel@[tS.sihoz, klalak[tisghoz
kapcso[ddd szervezdsl, adminisztrativ ds pdnzigyi tevdkenys6g e[l£iSito
2.3.  Megbizd v illal.}a, hogy a tula]domiban Icy6, jelen projekt keretdb6! kialakJta d6 szolgilatl
[akist Jogosutt rdsz@e kalOn t@itds ndlkii! birtokba adja legkds6bb a p tyflzat elfogadott
elszimolfisfit61 szfimitott 30 napos beHi[ a fenntartgsi id6szak v6gdigo A szoIg51ati [akgs sere
rendeItetdsszerg haszni4atb61 szgrmaz6 sdrgldsek javitis nak k61tsdge JogosuItat terhelio
3o   Jogos lt k{)telezetts gei
3.1.  Jogosult k6teles a sz im ira birtokba adott szolgbAati lak is  illaggiaak meg6rzdse drdekdber  a
j6 gazda gondossfigfivat e jfimi.
3.2.  Jogosu[t kOteles a r  bizott javakat meg6rizni, azok gllaggt fer r tar anio
3.3.  Jogosult k6teles a szfim ira bMokba adott szolgfilafi lak sbar  gllar d6 lakcimet ldtesiteni a
birtokba adgtst61 szfimitott 60 napon bdglo
3.4. Jogosu[t k6te[es a szolg lati lak is hasz filatfival egygtt j ir6 k6zizerai (rezsi) k6ksdgeket
rendszeresen fizetni a szotgfiltatd fel .

!1 A megfeleld r£sz alihfiza dd°
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A Magyar Fa u Program keret4ben meghirdetet  ,,5%oigdlafi !akds ds or, ,osi szo@dlati iakdsfehOWdsa, fejiesz dse"
pfi[yi zati kHrgs

3°5°  Jogosu t k0te es a ki[ris szerinti k0zfeladatoL mint tevdkenysdget a birtokba ad st6l
szim[tva fb[yamatosan e [itni a te[ept: dseao
Ada v4deleH 
3°6°  Jogosuit a je en meg illapodisban %glalt adatait a szerz6dds megk ftdsdhez sz[ksdges
adatokk4nt adja it Timogatdnako

3°7°  Tftmogat6 a Jogosuk fttta[ itadott adatokat a projektben yard sikeres r4szv4te  esetdn a
JogosuRnak a programban va!6 rdszvdte[e id6tariamflig kezelio SikeAe en rdszvdte  i[ etve a
Jogosu tprogramb6[ raid klt@4se vagy kizirisa eset4n Timogat6 az adatkeze[4st megszt mtetio

3°8°  Timogat6 az adatkeze ds megszt mtet4sdre okot add k0r0 mdnyr6  raid t domisszerzdst
k6vet6 60 napon beta! az adatokat v4glegesen tOr [o

3°9°  Timogat6  gondoskodik rdla, hogy  az adatkezeldse sorgn  a mindenkor hatfllyos
adatv4de mi jogszab . yi e!6fr sokban foglaltaknak megfe e 6en j r el  fgy kt lSnOsen biztosftja
Jogosuk  sz im ira  az  4rintett   jogok  gyakor sgt  megfe e 6  technikai  4s  szervezds 
intdzkeddsekke  biztosftja az adatok biztons .ggt, tovibbi garanti ja a szemd yes adatok
keze!dsdre vonatkozd alapelvek (,dogszer sdg  tisztessdges eljS_r is 4s 5.tl5.thatds ig' ; ,c4lhoz
k0t0ttsdg';  ,adattakardkossig"  , pontossig :  ,kor itozott ta_olhatosag   integrffis 4s bizalmas
je [eg "; ,,e[szimoffathatds ig" ) te!jestt[dsdt; tovibbS, az adaikezelds rdszlete[r6  az adatok itvdte[4t
mege[6z6en t ijdkoztatja fogosc ttato

3o!0o Jogosuk jelen .meg ilhpodS.s a[ifr5 sival igazolja,  bogy az adatkezeldsre vonatkoz6
r4szletes t jdkoztat .st megkaptao

4 Elle 6rz4s 4s jogk vetkezm4 yek

o o                                                          4 t  Megbfz6 kdpvisel@ejogosuff a szerz6ddsben tog air kSte ezettsdgeket e[!en6r[Znio

4°2°  Ha a Jogosult valamilyen e 6re nero tithat6 okbd  nero tudja %lhlni a szem6d4s
teljesft4sdt azt az ok keletkezds4t61 szf n ftott ? munkanapon bel0 l ]eleznie kel  a Megbfz6 re,do A
Megbfz6 az iltala blztosftott szo gS.lati  ak st visszavesz  4s Timogat6 egyidejii dFtesffdse mel ett
mis a kahr. as Jogosuffnil helyezi elo Ebbe  az esetben e lenszo g iffatisra Jogosu].t nero ta :hat

igdnyto

4°3°  Jogosult tudomisul veszi, hogy amennyiben a programban fogla iak szerinti tevdkenysdget
nero megfe e 6en vdgzi  vagy program fo ytat s bd  ki dp  vagy a szerzOddsben %g a t
kOteleze' sdgdt  eki fe rdhatd okb6  nero teljesftette  a programb6 , kiz irhat6o

4°4°  Amennyiben a program megva[dsffS.sa olyan ok miatt hiitsu[ meg  amely egyik F4  szimfira
sere rdhat6 fs  (vis maior)  Fe ek egymissa  szemben semmif4]e ig4nyt nero t imasztanako

5 Egy4b re adelkez4sek

5olo  A Felek a szerz6d4s sor in k0telesek miadenber  egy[ ttmiik0dnio A szerz6d4sben nero
szabglyozott kdrd4sekben a Poltgfiri TOrvdnykOnyv rendelkez4sei az irSonyaddko

5°2°  Jelen szerz6dds 2 szgmozott oldalb6l 5. [, melyet Fe ek, mint akaratukkal mlndenben
megegyez6t e 6zetes 4rte[mezds utin 2 pdldinyban a i[rnako

Kelto

Megb[zd                  Jogosuk
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A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett ,,SzoIgdlafi lakds 6s om, osi szoi.gdfati [akdsj'eh jRdsa, feji.esztdse"
p ilyfizati k::r:is

6o sz m  me 4kDt

A megv ds t s he ye szer::t: te ep:i 6sse  yard iSssze egg6sr6  szd d r y: atkozat

Ezdrt a pilykzat keretdbe q fejleszteni tervezett @ii et megvalds£tis  helye:

Pg yfizd k@viselet6re jogosu t szemd y a fi:rgsa

Pho
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A Magyar Falu Program keretSben meghirdetet  .,,5%olgdfafi takds ds orvosi s .olgdfati lakdsfeh °itdsa, ./?jd.eszt&e"
p lyfizati ki r s

7o szim ;  mel 4klet

izeme tet6srS  szd d  yi atkezat

A P yS.zd az a bbiak szeri t  ayilatkozatot teszi az iVro 75° § (2) bekezd s  ) pe t ia

!o4

.o3

1o2

1ol

a ap] n
a Pi[yizd az illamhizta is alrendszereibe tmtoz6 szervezetr-2°o

[] iger 

a timogatott tevdkeays8g bert hizis  o

lgen
c  aem

az e kdsz[ t  dtesitmdn :

[] saint maga  izemetteti

[] mils 9.zeme teti

c  nero re evS.ns 4

[zeme tet6 meg evezdse, ame nyiber  az e kdsz i!t  dtesftmdn} ibeszerzeR eszkOzt

m s  2 zem. Reti°

a virhat6  zemeltet6si kOksdgek forrS.sas°

12 A kivfint reszt k6rjtik ,,X"-szel jel61ni

!3 A kivfint reszt kdrjfik ,,X"-szel jel61ni

14 A kivimt rdszt kerjiik ,,X"-szel jelOlni

15 Kit61tend6

16 Kit61tend6

Pilyiz6 kdpvise etdre jogosu t szemd[y a[iirisa
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A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett ,,Szolgdlafi lakds ds on, osi szotgdiafi iakdsfeh)°itds< jejtesztdse"
Pab'i zati kiiris

8,, szim   e 16klet

Fe adatoe R t s  d szerz6d s bet ket e  eg6szs6gfigyi k zsze g lat eset6 

ame y [@re]6tt eS?/y&zr67

.....................................................................................  Onkormg.nyzati TS rsu s  mint az

egdszsdgggyi   k zszo[gi[tatisr6   gondoskod6  szerv  (cfm°,  addszim°  statisztikai  szimjd:

tbrzsk Snyvl azonosit6 szim: kdpvise 6 acre:  .......................................  (po gS.rmester) a

tovfi.bbiakban  mint M.egb z6 

÷ ds, &zy57

anxia never, szfi.let6si helye  idej< szigo szflm°

ellS:tis@t szem61yesen kSte[ezett <hfizlorvosihiz[ gyermekorvos! fbgorvos/v6d6n6 7> neve°

.......................................  (gazdasig  tirsasig eset6n) kdpvise i:  .............................

mint megbfzott egdszsdgagyi szolgiltat6, a tovi.bbiakban° Szolgiltat6o

A tov . bblakban egyattesea szerz6d6 felek k6z6tt atu![rott heben 6s napon az alg bbi fielt6teleld(el:

1o Az e 6szerz6dds tirgya a ter leti e! ;[itisi k6telezettsdggel mfik6d6, a Megb[z6 k6te! ez6

feladatk rdbe tar oz6, telepC ldsi  .....  szimi , egdszsdg[igyi k zszolgiltatS si k rzet ter leti e[l it si

k6te ezetts6gge  vdgzend6 alapel 5i s  fbtadatainak a teljes k6rfi e! tS.sS ra vdgl eges fe adato !l tS.si

szerz6dds megk6tdse°

2. Megbiz6 hatirozat ar  id6tartamra, de legalibb a Magyar Falvo Program keretdber  meghirdetett,

MFpoSZLOSZL/2022 kddsz imi   ,Szo@d t ti f dx & orvoxf xz gdf. t  f dx fef4jf & ,

feyeszt&e" kifrgs szerinti fenntartisi id6szak v gdig  mint Szolgfi tatdva  feladatod itfis 

szerz6ddst kivfin kiftni az  .......  6nkorm inyzati rendeletdben meghatfirozott  ......  SZo k6rzet

el!lfitfisfira azza  a fe tdte le , hogy  ...............................................  (a Szo Igflltat6 aeve) a

Megbiz6  rende[kezdsdre  bocsg ja  az  i!tami  Ndpegdszsdgiigyi  ds  Tisztiorvosi  Szolgi at

(tov bbiakban: iNTSZ) terii etileg i etdkes intdzete vdgtegessd vfi t hat irozat it arr6 , hogy

megfe e   a  praxisjog  megszerzdsdhez  szgksdges  fdt@e eknek,  rende kezik  az  £NTSZ

tevdkenysdgre vonatkoz6 vdglegessd vfilt praxisengeddlydvelo

3. A Szotgfiltat6 az elSszerz6ddsben willalja, hogy a vdgleges felladat=et.lfit isi szerzSdds hafilyba

ldpdsdnek napjgt61 feladatait a szal na szab i yai szerint, a hiziorvosi, h izi gyermekorvosi,
fogorvosi ds vdd6n6i tevdkenysdgr61 sz616 4/2000. (XIo 25.) EtiMo rendeletben foglaltaknak

A megfelel f r sz alih iza ddo
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A Magyar Falu Program keret6ben meghirdetett ,,5%olgdfafi lakds 6s orvosi szolgdlafi ta/cdsi%h)°Rdsa, fejtesztdse"
pg yflzati kiiri s

megf:e.[e[6en  ter@eti e[l! itS.si kSte[ezettsdgge[  a meghat irozott rende[dsi id6ben  a kOrzethez

tanoz6 teff eten szem6 yesen e 5.tja.

4. Szerz6d6 f% ek meg i apodnak  hogy az Egdszsdgggyi e 15t isi szerz6d6sben szabk yozzS k a
fe adat e fit is fekdte eko

5o Megbfz6 v5 alja  bogy a fe adatoellfit5si szerz6dds idej6re a Magyar Falu Program szolg i ati
ak is al programja keretdben, a.nnak t mogat isa esetdn a pfi y zati t moga@ssal megvalds@d

lakdingat ant a Szolg tatd rdszdre ingyenesen la d a@s c61jSb6  haszn at iba adja  azzd a
megk6tdssel, bogy az 5.kalS..nos rezsik6ksdget a Szo g lltat6  v Ilaljao  6o  Szerz6d6  fe ek

meg l apodnak  hog7 az 5o pontban meghat rozott hasznSlati jogosu ts g rdsz eteit k@0n

szerz6ddsbe fog a j k azza  hogy a szerz6dds nero iS.that a Megbizdnak a p lyS zat keretdben
% lak kOte ezetts geinek megs rtds velo

6o JelIer  szerz6ddsben nero szabS. yozott kdrddsekben a Polg ri TOrv nykOnyv  va[amint a

szerz6ddsben r0gzitett egdszsdg04yet 6rint6 hati yos jogszabS.[yok rer _de[kezdseit ke[  irinyaddnak

tekintenio

7o Jelen szerz6ddst a felek kOzOs megegyezdssel, frS.sbaN  bS.rmikor m6dosithatjik0. Jelen

el6szerz6dds az alS.irS.s rmpjfi-va[ vilik drvdnyeSS6o Jeler _ el6szerz6dds oo° szS.mozott o da b6  2

egym.issa! megegyez6 eredeti pd dSs@ban kdsz[; k, reelect a felek eblvastak, drtetmeztek 6s mint

akaratukka  mindenben megegyez6t jdvihagydlag a kfrtgko

Megbiz6                       Szo[gi[tat6

PklyS.zd kdpviseletdre jogosult KOz£e!i.adatot eilit6 szemdlyihSziorvosihS.zi

gyermekorvos

Ph,                         H o
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A Magyar Fakt Program keret ben meghirdetett ,,Szolgdtafi lakds ds orvosi szolgdlafi lakdsfeh?j#dsa, fejlesztdse"
p5ly zati kiirSs

9o szi  meH6kbt

A kifr sra voaatkez6 for tosabb ,iogszab yok

.  Magyarorsz .g hdyi i3nkormbmyzatair61 sz616 20i 1.6vi CLXXXtX. ttSrv6n7

®  A kOzbeszerz6sekr61 (a tovflbbiakban: Kbt.) szdb 20!50 6vi CXLHI. t{Srv6ny

®  Az  amh ztart .sr6  (a tov bbiakban:  hto) sz6t6 201 !o 6vi CXCV. tOrv6ny

Az i formgtcids Onrendeitkez6si jogr61{ 6s az inform cidszabads5gr6  (a tovgbbiakban: h%tvo) sz6 6

20  !1, 6vi CXII, tOr%ny

®  Az  illtal .nos forgalmi ad6r6l (a to%bbiakban° iFA tv,) sz6 6 2007, 6v  CXXVIIo tSr%W

®  A szi mvkelr61 sz6116 2000° 6v  C, t6rv6ny

Az 6pite  k6rnyezet alakitgisgr6  6s v6ddm@61 (Etv.) sz616 1997o 6vi LXXVIII° @rv6nj

÷  Az eg6szs6gtigyi alapdlfttftsr6  sz616 2015o &d CXXiH. tOrv6nj

®  A k{Stelez6 eg6szs6gbiztosit is el tfisair61 sz6 6 1997o &Ji LXXXII , tSr%ny

®  Az eg6szs6gtigyr61 sz6 6 1997o 6vi CLIVo t6rv6ny

Az eg6szs6g%y  tev kenys6g v6gz s6nek egyes k6rddseir6[ sz616 2003, 6",/i LXXXIV, @rv ny

o  Az eg6szs6g%y  d itdrendszer fbjbszt s@6  20!5o 6vi CXXII o tOr%ny az eg szs g%y 

a[apel it isr6[ sz6 6 2006.6vi CXXXiIo t6rv6ny

o  A kedvezm6nyezettjftrisok besorolisir61 sz6!6 290/2014. (XI. 26.) Korm° rendelet

®  A kOza kalmazottakjogfi!t sftr6! sz6!6 1992.6vi XXXII . tOrv6 y

®  Az iHamh iztartgs sz imvitebr6  sz616 4/2013o (l° 1 to) Korm, rendetet

e  Az  lamh iztar@sr6  sz6 6 tSrv6ny v6grehajt sS.r6  (a tovgbbiakban° iVro) szdb 3681201 !o (XIIo

31o) Kormo rendelet

A kedvezm nyezett telepgrt6sek besorobsirdf  s a besorolis  dt@ekendszer@61 sz6 6 105/20!5,

(IV, 23.) Kormo readelet

>  Az orszigos tebpO_bsrendez6si 6s 6pit6si k6vetelm6nyekr6_[ sz6 6 253/ 997. (XII° 20,) KOrmo

rendebt

®  Az 6pF 6s%ji 6s az 6pit6sgggye! 6sszef%g6 szakmagjakorlgsi tev6kenys6gd 6! sz6 6 266/20!3,
(VII, !1 o) Kormo rendelet

,  Az  pffdsi termdk  p[tm6nybe @rt& 6 betervez s@?ek  s be@ftds@ ek  ennek somin a te[]esitm ny

igazo[isfinak r szletes szabilyair61 sz616 275/20 t3. (VII. 16.) Kormo rendelet

e  Az @itSipari kivitebzdsi tev@eays6gr6! sz616 !91/2009, (IX. !5,) Korm, readelet

®  Az @@etek eaergetikai je[!emz,5inek tanftsitis ir6[ (a tovg.bbiakban: Tanf .sitisi KormS.nyrendelet)

sz6 6 176/2008. (VI. 30.) Korm, rendelet

®  Az @@etek energetikai jdlemz6inek meghatirozisgr6! sz6t6 7/2006, (Vo 24°) TNM renddet

®  Az ebktronikus tigyint6z6s  s a bizalmi szolgfi tatftsok  ilta! .nos szab/ yair6  sz616 2015o  vi

CCXXII. t6r%ny

®  Az ebktronikus tigyint z6s r6szletszabg@airdl! sz6!6 451/20   6. (XIIo   9.) Korm, rendebt

÷  A h iziorvosi, hfizi gyermekorvosi  s fogorvos tev@eays gr61 sz6 6 4/2000o (H° 25.) EtiM readebt

®  A k6rzeti megbizotti szabfilyzatr61 szdl6 26/2015, (XII. 9,) ORFK utasit %

Az @it6sttgyi  s @it sfeF4gydeti hatdsfigi elj& isokr6  6s eilen6rz sekr6L vaiamint az @ff s0.gyi
hat6sfig  szo[gfiRatfisr6  sz616 312/2012. (XI, 8.)Korm. rendelet

®  Az eg6szs6gtigyi dolgozdk  s eg6szs .g%yben dolgozdk jogviszony ival kapcsolatos egyes

k@d sel<r61 sz616 530/2020. (XI, 28.)Korm, rendelet
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AC £HLiT  R£S

Ho

Ndv° 6£61de k KOzsdgi O iorm nyzat
Ofm° 6923 6f61de k  BajcsyoZsoEo utca 2o
Telefon: 06/62/295o603
Eoomai!° hivataloofotdeak@gmailocom

A BESZERZgS Ti, RGYA,  LLET6LEG MENNY SgGE

A beszerz6s  6r fa°
Projekt menedzsment te J6kenys g beszerz6se @inlat@teli lehet6ss6g biztosftisS.vat az
al bbi projekt keretdben:

l%IFPo SZL©SZLi2@22

A pr@ekthez kapcsoldd6 pr@ektmeaedzsmeS: f%ladatok ellitisa
,[oltat          meaedzseri fe adat k:

° P ty izati  anyag  6sszeiH£ 5.sa:  Konzu.lt .ci6  a           kdp' 4seig idvel 
p Jyfizatsz l;mai tanicsadS.s, pityizati  %rmoanyomtatviny elk4szftdse, kii61t4se,
pilyizati anyag 6sszefiliftfisa meildkletekiel egytit% a pfilyS.zat beny@tS.sa,
menedzseI4se

-  a projekt megvat.dsft i szakaszS.nak menedzsetdse,, a projekt megvalds tisS.vai
kapcsolatos valame myi f'eladat  i11o az azokat e!!£6 szemdlyek  szer-vezetek
koordinBiisa,  6sszefog4 sa  a k.ioszto   ¢ladatok elv gzds6nek e!ien6rz se,

beta tatisa
az f itemterv beta: atisa  sz J:ksd.g esetdn akiual.izSi sa

o pro}ekto,,koordhsicidk szervezdse a Megbfz6 iltal biztosftott hetyszinen

i.[  oa projekt megval6sftis ival kapcsolatos  fbladatokat  ellit6 szemdlyek, ° 
szervezetek  k6z6tti  inbrmici6iramlis  m_egszervezdse   mind1  hatdkonyabb
mfik6dtetdse 

o az projekt  lezirisiig  esetlegesen  szfiksdgessd  vii(5  v' ltoZisobejelent seko
Timogatisi Szerz6ddsomddosftisok ha@rid6re t6r@n6 elkdszftdse  el6kdszftdse

° kat csolattartis  a  projekt  rdsztvev6ivet,  az  Irfinyft6  ds  K6zremfik6d6
szervezetekke]., hatds igokkal
r6szvaet   a   projekt   ellen6rz si   fblyamatainak   is   tev4kenysdgeinek
megszervez sdben, mfik6dtet6s ben

o a  projektrnenedzsment   (projekt  monitoring,   ei6rehalad@i  jelent6sek 
projektrendezv nvek  szakmai ds pdnzfigyi besz moldk, projekt zS.r@elent@  stb.)
feladatok szakmai irfinyftisa  dokumentgcidk elkdszftdse
minden egy6b olyan feladat, amelyet a T mogat6 ds a K6zrenik6d6 Szervezet a
Kedvezm@@ezett sz imfira e k6rben e!6ir

ficsadgi fe adatok:
o kapcsotattart s a Megbiz6 kdpviselgj@el  a polg rmesterrell a kifizetdseket vdgz6

pdnztigyi munkat ssat



o pr@ekt megva!6sit s val kapcsolatos valamennyi sz omla kifizet4s6nek irS nyft sa,
a kifizet4si k4rdmek dk4szft4se

oo a pr@ekt msgvai6sft s vat kapcsolatos p4nz gyi f ladatok ir nyft sa
kapcsolattartSs az ].r nyft6 Hat6s ggal  ds a K6zrem£ik0d6 Szervezettel

itIo A SZERZ(}DES MEGHATiROZASA              

Megb z6si. szerz6d4s

Yo A SZERZ DDES  D6TARTAMA VAGY A %EPLJES ' S HATiR DEJE

Minden esetben a projekt T6mogat si Szerz6d6s4ben v lMt 'v4gh@ rid6 a  t e ]esftds
hatiridej e0,

Vo  A %ELJES % ',S HEL

6923 Of ideik, Baicsy-Zs.Eo urea 2.

VIo  AZ AJiNLATOK Bi   LATI 8ZEMPONTJA

A lsgalacsonyabb a]i.nlati £r  az dbfri.!is alapjit a megadott brutt6 a idnla/d 6ssze8
k4pezio

VIL  AZ AJiNLATTETEL NYELVE

Az @5n!att4te! nyelve a magyar°

VHIo AZ A&i NLATTETELt HAT RID 9  AZ A&i NLAT BENYOJTZSil AK c' IME  "
AZ AJiNLAT©K FELB©NTiSiHAK HELYE  tDEJE

Be6rkez s  hatirid6: 2@22° ]a u.ir 2@o (esilt r¢ }k}

Cfm  0fbldeik K6zs4gi 0 4com .inyzsd:  6923 6fb!deik  B@csy Zso E,  u.tca 2o

S.oatis° Of ldeik KOzsdgi O 5.:ormSonyza% 6923 6fOtdeS k  B@csyooZso Eo utca 2,
2022° ]anuir 21o (p4ntek) 08'00 6ra

F©RMAI K.O ; TE M.ENYEK A  ENY0JT©T AJiNLA%©   L
KAPCS©LAT}3AN:

az a n]atot  g.. e y pdldinyban dektrenikussi% szemdtyesen, vagy postai @on kdl
benydjtani;

o K4rjfik, bogy ajinlatt4telhez a mell4kelt fe!olvas61apot haszn oljao

0£dlde ik, 2022° januir   8o
! '/i !i '£./: !i.}  .£.  "  ..............

....  :. £)i: :,,%:.i:iiii)i p...,t

Simonn4 Shi6 Erfka 
poi B n est r

.........  .......................................  j.

OfOldeik K6zs4gi Onkormfinyza: 

g



A i .a k6r6 
Of61de k K6zs6gi (}rAerm nyza 
6923 () b de k  B@csyoZs,Eo utca 2 
Te e b Jfax: 06/62/295o603
Eomail: hivatal.ofotdeak@gmailocom

.    '  ,%    ..Ad6sz m: 15357 6oZo06

N6v:
Cfra:
Te l e go>J fhx :

Eomail:
Ad6sz@ :

ajanla[t A2  tehcst6ss6g biztosf@s /vat aPi'ojekt menedzsment tev6kenys6g beszerzdse °"   " 6"  °

Of61d.eik KOzs gl © fl(ormBs(fzat . MFpoSZL©SZL/2 g22   , Ssotgila f M is 6s @ ovos  ssolgita¢i
takis  % ] isa   lesz 6se  pily/zati kateg6iibano

::  !, !i.  p :¸ iiii      ....  .i :i! :¸iii i¸iiii¸¸   :  ...................   i  .....  ',i iii:   ....  i: i i  ....    : 

t°  MFPoSZLOSZL/2022- ,,Szo g .la i .lakes ds orvosi
szol.gilati  lakis  felOjftisa,  fej! sz[ese '  projek!
ke et ben projektmenedzsei tev4kenys g e!li@sa az
az ajinlatk6 sbem meghatirozoa szakmal ta <mlom
szeint

Alulfmtt  .......................................    mint az @baiattev6 c6@egyz sre jogosult k pvisd$]e az

ajintattev6 k6pviselet ben a fenti beszerz si eljiris sorin a kifrisban fbglak ..elteteleke 
elfogadjuko A viilalt k0telezetts6geket teljesftjiiko Nero ill  enn  ssze£{rhetetlens g az
AjNiatkdr6 ds az Ajinlattev6 cdgek k6z tt° Ajinlatm kat a projektre vona? koz6 pityizati
felhfvksban fbglalt e!6fl'isnak meg£elel6en kdszitettf}.k el. Az irajinlatunk  rvdnyessdge a
kiillftistdl szimftott 90 nap

Kelt'                 oo

PHo

cd.gsze.ffi a! .fm%
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G nkormAnyzat Of6 d÷ak <hivataLofo d÷ak@gmai .com>

A) n atk r SoMFPoSZLOSZLJ2022 ©f6 de9k
!  ]zene[

nkorm yzat  f6 defik <hivata °ofo deak@gmai .com>2022o janu r 18o 15;02
Cimze : info@bbtnkft°hu

B6k@soBihar T÷lepQ 6sfe] eszt6si Nonprofit Kft°
5700 Gyula
B%ke sgt° 14o

Tiszte t Be eznai R6beA Ogyvezet6 0r!

Of61degk K6zs6gi Onkormgnyzat a @agyar Fa[u Program ke et@be   tFP SZLOSZL!2022 °  Szo gg ati lakgs @s o s!osi szo gg ati  akgs fe Sj[ta'sa, f÷]leszt s÷°  cim{]
p y zati fe hiv s a szeretne p ty zatot benyO]tani.
A projekthez kapcsol6d6an pro]ektmenedzsed tev6kenys6g beszet°z%s re megkL Id6m az aj ntatt te i felhiv st.
Az ajgn at be6rkez6s6nek hat rideie: 2022o janu9r 20° .(cs tSd6k}.

A] n at hoz a me ke t fe o vas6  apot haszn ja°

Segitd k6zremC k6d6s6t megk6sz6nve!

Of 61degk, 2022. janu r 18.

TiszteletteI: Simonn@ Sink6 E;ika sko
polg rmester

[ FPoSZLOSZLo2022 ©f6 deakopdf
1883K .

https;i/maiLgoog e.comimai lu/O/?ik=63bc6bc478&view=pt&seatch =all&p÷ rmth id=th eadoa%3Ar998175962575504728&sire p bmSgoa%3A 37377552823506436 7 1t!



2022.0t. 20.16:36 Gmai!- Arajanlat: MFP- SZLOSZLt2022 ,,SzolgSlati lakas es orvosi szolgalati lak&s felOjit&sa, fejleszt6se" p lyazati kateg6o.o

Gmall ©nkorm nyzat ©f6id÷9t  <hivatal°ofoldeak@gmailo¢Om>

£ra gnlat: @FP= SZLOSZL12022  SzolgAlati lakAs  s o osi szolgAlati lak&s
fel ] itasa, f÷ l÷ t#s÷°° p&lyAzati Rateg6 °iAbaH
i Ozenet                                                                  : 

T s6g  s GazdasggfejlesztSsi Kft° Fels6°Baeskai <febtega@gmait.com>                   2022. )anuar 20., i6:!1
Cimzett: hivatal.ofoldeak@gmaiioCOm

Tiszteit Of6ldeak K6zsegi Onkormanyzat!

Me!lekelten megkOld6m aj&nlatomat a MFP-SZLOSZL/2022-,,Szolg lati lak&s 6s o osi szolgglati lakg.s fel[sjit&sa,
fejleszt6se c[m8 pAly&zati kateg6 i&ban projektmenedzsment tev6kenys6greo

Tisztelettel: MStrai Ang61a

Fels6- B@cskai T@rseg- es Gazdasagfejieszt6si Kilo
6500 Baja, Attila u, 11.

[ IFPoSZLOSZLo2022opdf
352K
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a01 Onkorm& syzat Of68d® k <hivata oofo deak@gmai o¢Ohss>

Ajar  atk#r6s FPoSZL©SZLJ2022 Of 6 deAk
2 Ozenet

@nkorm nyzat Of6 deak <hivata oofo deak@gmaiiocom>                    2022. ]anu9 ° 18o !5:02
C[mzett: info@bbtnkfl.hs

B@k@s=BihaF T®lepQl#sf÷]leszt6si Nonprofit Kfto,
5700 @yula
B k÷ sgto 14o

TiszteR Beleznai R6beR Og ezet6 0d

0f6lde&k K6zs6gi ©nkorm nyzat a B agya ° Fa u P °ogFam  (÷ °et beF   FPoSZLOSZLi2022 °° Szo gA ati  ak@s @s
owosi szo gA ati 8ah&s fe Q] t sa, fe] eszt@s÷°° tim0 pa y@zati feih[v sra szeretne pgJyazatot benyOjtanio
A pr ekthez kapcso 6d6an pFo]ektmenedzseri tev@k®nys@g beszerzeser÷ megkO d6m az aj&nlatt@t®ti felhiv sto
Az a] n at be@rkez@s@nek hat ddei÷:_ 202£=]ar u r 20o {csL t# 6kl.

A]£nlat£hoz a  etl#kelt felolvas6 taiot hasz ' iI]ao

Segit6 k6zremOk6d#s@t megk6sz6nve!

Of 61de k, 2022. }anu@r 18o

Tisztelettel  Simonn6 Sink6 Edka sk°
po g@'mester

MFPoSZLOSZLo2022 Of 6 deAkopdf
"! 883K

B6k#SoBiha ' T÷ ÷p@ sf?]bszt si Nkf o <bekesMhar@gmai ocom>
Cimzett: ©nkoFm&nyzat Of6 de k <hivatal,ofoldeak@gmailocom>

2022° ]anu&r 20° 16:03

Tisztelt Cimzett,

Met!6keRen megkL ld6m 9ra]&nlatunkat a tgrgyban ]et61t pro]ektre 6s tev@kenys69re vonatkoz6ano

Udvozte tel:
Rg cz Kl&ra
irodavezet6

B@k#soBihar Te ep0 @sfej eszt@si No p ofit Kfto
5700 Gyula, B6ke sgt. 14.
Tel.: 06202402949

e   @   g

IIELEPOL[-SFEJLESZT .S! NONPROFIT Ki-'T.

[#  id6zett sz6veg e! van rejtve]
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FELOLVASOLAP
Aj  nlatk4r6:

0fd!deik K6zs6gi 6nken inyzat
6923 6f dlde k, Bajcsy Zso Eo utca 2.
Telefo. Jrax o 06/62/295o603

E om aiI: 5i s al:al, o fb!de ak @gin ai I 0, corn
9Addszim: !535/ 3d 2 06

Aj i ri ar  ev 6:
N@: B6k6sooBiS.ar Teleptii6s£eiieszt6si Nonprofit Kf o
Cffra: 5?'00 Gyula, BS.ke s to 14°

Telefo fax: 06 20 240 2949
Eolaail° info@ bbtnk£hu
Addszim:29250565o2o04

Aj inlat tirgya:
Proiekt menedzsment tevekenyseg beszerz6se  in!a 4teli lehet6s6g b ztos tasa a! a

m].6£dtdeik K6zs6  ()@;o ] @nyzat  MFP-SZLOSZJ2022  ....   ,Szotg ilaJ:i lakis 6s or osi
:ejlesztes  pS !y zati kategdi baaoszo!g lati lakbs feh @tS.sa,  ; °    ' #'

Aj iia.ti 5 °:

&}i iat t£rgya

1o MFP-SZLOSZL!2022 SzolgSitati lakes 6.s or os 
szo!gfilati  is.k@  feI@{tisa,   jteszt6se"  prqje 

ett6 5sszeg

(£orint)

1o350o000, 
t

P A 27 °/0
(£ori t}

364o500,oFt

keret6ben pr@ekm.aeaedzseri tev kenys g ellS tisa a
az ajfitatk6r sbea rneghatirozott szaicqaai tartalem

szeri t

Alulkott Beleznai Rdbert, mint az @inlattev6 c68iegyz6sre 3ogosult k6pvisel6je az ajiiattev6
k@viseletSben a ftenti %eszerz@i etj£is sor6  a kifrisban  .%glNt feltee1&et elfbga !!i' ko A
vi!lalt k6telezettsSgeket teljesf@ko Nero ilI fem  6sszefdfiaetetlens g az A /atk: r6 6s az
Aj£ lWd ev6 c6gek k6z o Aj tab (at a projektce vonatkoz6 p lySzati fel fv sba  fb .att
el6frisn@  rnegfe!e16er  k6sitet ik e!o Az 5 r@ir£amnk @ / nyess6ge a kiilHtist61 szimitott 90

Kelt: 2022,01,20o
S6k6soSiiaar  [elc ?;;,ttf: s .;,,,]% srt6si

Nonpro'i:it Kit

5 oo Gvu,522£ ; ( o, o 
Ad6SZ Sm: .  @:,'   ....  ..o

•    . °- . 0  0q-015845

8szsz.; I0402o .;s.  -, :.  "  .....

r.@ al i



Fe]ad6:

C[mz®tt:
Ti gy:

©nkormanyzat 0f6lde k <hivatat.ofotdeak@gmail.com>
2022,,januar 19.14:35

R k6cz; Edit; Rakonczai Edka; F6tde ki ©nkorm nyzat Munka0gy
Fwd: Ajantatk6r6s-MFP-SZLOSZLi2022 Of 6 de k: :
Aiknlat ©f6ldeik MFP SZLOSZLpdf

Forwarded message
Felad6 SZF  H FT  Rost£s Tfibo -° <costasotibol",c :sztu.hu>
Date: 2022. jan. 19.  S, zc, 14"19

o°'  ....  Z        9  "Subject: RE: A]anlatkcresoMFPoSLLOSZLi_022 Of]51deik
To° Onkorminyzai Oftflde < hlva aloofbldeak     afl.co.m>

UdvOzlettd:

Rest os Tibo °

usyvezeto

Sz6kkutasi     .......  o  ,s rd,,pulcsuzemdtcte :.  Nonprofit KJ):°

6821 Sz@k.utas  BSke Uo 2o

TeioiFaxo° 62/593o050

Eomail° rost'.asotibor@sztu,hu

Frem° Onkomninyzat Oft ldeaK <hivatal,ofoldeak ma[l.com>
Se : Tuesday, January t8  2022 2:59 PM
To" l"ostas.fibor@sztu.hu
Subject: Ajfinlatk@ds=MFPoSZLOSZL/2022 0fOlde k

Sz@kkutasi Telep i] s zeme[tet6si Honp 'ofit Hfto

SzaRk tas

1
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Tisztent Rostas Tibor 0r!

©f61de k KOzs6gi ©nko m nyzat a @agya   Fa u PFeg °am ke etSbe s @FPoSZLOSZLI£@2£ ° 
Sze galati  akas 6s o esi szo ga a' i  akas fe @ tasa   eszt6se°° tim8 p iy zati felhiv s a
szeretne palyAzatot beny@tanio

A p o]ekthez kapcsol6d6an p *o}ektmenedzsefi tev6kenys6g besze z@s6 e megkSaldOm az
a]9nlaSSteli feihivgsto

9nla'  beS kezSs6nek hata id e° 2022. iaHui  20. ] osi]l]6£6k 

•   gn atgho£ a me Skelt  e vas6  apet haszna ]ao

Segit6 k6z em@kOdSs@: megkSszSnve!

0fOlde k  2022° ]anu r 18,

Tisztele tet 8imonn@ Sink6 Krika sko

potg9 este 

MeH k etek ter@et

MeH6k, e-tek ter@et
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AjiM tk&.°6:,
6tBi&ik K ;zs gi © ormi::yzat.
6923 GfOldeik., Bajcsy,Zs,g, utca 2°
Telefi)n!fax: •061621295-603
E-mail" hivatal.ofb deak@gmail,com
Addsz u>  15357236-2-06

i

Aj{%nh t t®v4f:

N4v:
Cfm;
Tde%n/fkt×:
E-mai::
Ad6szgim:

1

Aj{inis{: {.:irg-y :
Pr@ekl menedzsmem: te.v4ke.nysdg beszer.z4se a]. .nlatt6teii ].ehet6ssdg biztositgts} al a

Off3Icleik !(R zsSg] O J {orm:{h:yzat qYiFP SZLOS %i2022-  ,S g, latf lak{s 4s o:wosi szQlg t:
eszte ,: pib/izati kateg6riiban h:kis B. ij:f isa.  fej° 71 " ' " .  .  ..

:l

.,     Aj 1.n:at:..: f. y  :         .     ]" n:.e,ttO:@sz-eg

I. } :Fp£Si:2OSZLT!.-:  Tgi::ati  ak:s  s orvosiI
szo.iggU.ati  :akis fbt@itr%a,  f'ejlesz@se." projek!j
Lere@be" p z]e:"t  •   z "" .,°"     ;.," °  :  :S ;,<      n   o k mene4 s r:  v kenvseg :;llml a aa

az aj nlafk&'e%ben meghatfirozot  szaknm[ talia!om[
sze :int                  i

'%<<N T:>,, <xb.  ....
,,  .,  ......................  \)  ,-.

i :.FA 2'7 %
•  .. g,

?

ii! .

2.

.

i

i

ihdh,ott  .....  .,.,}!£i:::",{"£ !!:£<" }:.)Ret::,,, :mim a.z ajinlattev6 cdgjegyz@re jogosult k@viseiSje az
a]i:nlattev8 k@vlse!et4ben a !%:ti besze:z si e]] .:is so:in a kif:isban fogla.{t fdtdteld,(et
elfogadjuk. A vg:l!alt kgtelezettsdgcket te[jesi00,k, Nero ill f'enn 0sszef@hetetlens6g az
&i'a'nlatk&8  .s az Ajinta4tev8 cdgek k z6t.t. Aj inlatunkat a projektre vonatkoz6 .pilyizati
felhivb, sban ff)glalt el6ir snak megt%tel6e:t k@.zitet@k, el. Az  tra]Mlatmi @v&yessdge a
kifiilitfist61 sz&:dtolt 90 nap

S:@.kkut s :T® p t:aBz me:t@t@sJ

{3821 Sz kkUta. :, Ek ke u, 2.
Ad6eg.&m: 24108288BrR'0B

C gi gyz0kszglm: OB:09-OI 9I296

c gszerC  a!k.f. is
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Cs ongr d-Csan d M.egyei Korniayhivatal

Makd 6900 Makd,Holldsy Kom ia u. 2/A. Pfi52 ©ldat: !/I

F &i{te es m aj   ap= Sze e miso a 

Megrende] s szi r 30005i ! (H42/2021

2021 ,{Z.22

287 hei[y °ajz[ szi 

S:mktor :       53

6923 0FOLDEAK  Micsurin utca 3°   fe!8!vizsgklah a!att 

io Az ingatlan adatai°

alr szlet adatok                                  ."

mflvel{si ag/kivett megnevez6si                     mi.noO

terrier  katotojOVo aloszt6ly adatok
ha m2       k ofi.l!o       tero   kato ]6v

ha m2  k ofii.].

Kivett 6voda                                                0

3o  tulajdoni hL nyad:  1if
bejegyz6 ha.t.irozat,  6rkez si id6°  34492/1991012o03

jogcim:  1990o  6vi LXV szAmi tVo  1.07 paro/2i

jogSllks :  tulajdonos
n v : OFOLDEAK KOZSEGi 0NKOI ].<&NYZAT
cim:  6923 OFOLDEAH Bajcsy-Zs°  utca 2o

tOrzsszAm°  15357236

3015      0o00

HEH TARTALI kZ BEJEGYZEST

Az E-hiteies  lajdoni lap mS.solar tarta]ma a kiad .  - megel.6z6 napig megegyezik az

ingat!an-nyilv$.ntartgsban szerepl6 adatokkalo A szeml.e mAsolat a fe.nn,&ll6 bejegyz6seket.r

a teljes mAso!at valamennyi bejegyzist tartalmazza, Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva hem min6sJl hite!es bizonyit6 erej£] dokumentumnak0 Ez a tulajdoni lap

kOits@gvet6si szerv r4esz@.re ker@it kiadasrao


