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a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a fogorvosi praxisok támogatásával kapcsolatos pályázati felhívásról
I. Tartalmi összefoglaló

alapellátási feladatokat ellátó fogorvosokkal kötött feladatellátási szerződést
megállapodás szerint az alapellátás színvonalának biztosítása érdekében a 2012.
évtől a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
az éves költségvetésében meghatározott pénzösszeget különít el a felnőtt- és gyermekfogorvosi
praxisok támogatására fogászati kezelőegységek beszerzésére, valamint a külön jogszabályban
meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó orvosi műszerek, berendezések,
fogászati kezelőegységek beszerzésére, pótlására.

A

Kőbányán

kiegészítő

Az Önkonnányzat - szerződéses kötelezettségének eleget téve - a 2012. évi költségvetésében a
fogorvosi praxisok számára 2 040 OOO Ft összeget különített el, melynek legfeljebb az egy főre
eső részét - a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó
orvosi műszerek, berendezések pótlása, javítása céljára - pályázati eljárás keretében, a pályázati
kiírás feltételeinek való megfelelés esetén, külön támogatási megállapodás alapján biztosította
a fogorvosi alapellátást végző szolgáltatók számára.
Az Önkonnányzat a megállapodásban foglaltak szerint 2013-ban megkezdte a fogászati
kezelőegységek cseréjét, amely 2017-ben befejeződött. Az ennek eredményeként korszerű
kezelőegységekkel rendelkező felnőtt- és gyennekfogorvosi szolgáltatók döntő többsége - 12
fogorvos - örömmel vette igénybe 2018-ban az Önkonnányzat által pályázati formában
biztosított eszközbeszerzési támogatást.
A pályázat sikerére tekintettel javasolom, hogy az Önkonnányzat a tavalyi évhez hasonlóan
idén is nyújtson támogatást a fogorvosi alapellátást végző szolgáltatók szakmai
minimumfeltételek körébe taiiozó eszközbeszerzéséhez pályázati formában. A pályázati
felhívás a határozattervezet 1. melléklete.
II. Hatásvizsgálat

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint a települési
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a fogorvosi alapellátásról.
Az ellátás színvonalának biztosítása érdekében az Önkonnányzat a pályázat kiírásával
hozzájárul a kerületben fogorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók nagy
költségigényű, szakmai minimumfeltételek körébe tartozó fogorvosi műszerei beszerzéséhez.
III. A végrehajtás feltételei

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II. 22.) önkonnányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 12. melléklet
34. során 2 OOO OOO Ft áll rendelkezésre a fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati

támogatására. A Költségvetési rendelet 13. § (8) bekezdése alapján a pályázat kiírása a
Humánszolgáltatási Bizottság hatáskörébe tartozik.
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Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.
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1. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága
.. ./2019. (V. 14.) határozata
a fogorvosi praxisok támogatásával kapcsolatos pályázati felhívásról
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága pályázatot ír ki az Önkonnányzat közigazgatási területén
területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződés alapján fogorvosi alapellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatók eszközbeszerzésének támogatására 2 OOO OOO Ft összegben,
melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 3/2019 . (II. 22.) önkonnányzati rendelet 12. melléklet 34. során
rendelkezésre áll.
2. A Humánszolgáltatási Bizottság az Önkonnányzat közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel feladatellátási szerződés alapján fogorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatók eszközbeszerzésének támogatásáról szóló pályázati felhívást az 1. melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A Humánszolgáltatási Bizottság felkéri a polgánnestert, hogy a pályázati felhívást
közvetlenül juttassa el valamennyi, az Önkonnányzat közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel rendelkező , az Önkonnányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján
felnőtt- , illetve gyennekfogorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató számára.

Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a Humánszolgáltatási

Főosztály vezetője
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Humánszolgáltatási Bizottsága pályázatot ír ki az Önkonnányzat közigazgatási területén
területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződés alapján fogorvosi alapellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatók eszközbeszerzésének támogatására.

1. A pályázat célja:
Az Önkonnányzat közigazgatási területén feladatellátási szerződés keretében önkormányzati
rendeletben meghatározott területi ellátási kötelezettséggel fogorvosi alapellátást nyújtó
felnőtt-, illetve gyermekfogorvosi praxisok eszközbeszerzésének támogatása.

2. Pénzügyi támogatásban az alábbi eszközök beszerzése

részesíthető:

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet által a fogászati alapellátás szakmai minimumfeltételei
körébe sorolt orvosi műszerek, berendezések beszerzése, a meglévő eszközök cseréje,
javítása, valamint a fogorvosi praxis működtetéséhez szükséges informatikai eszközök
beszerzése.
A pályázati támogatás összege: praxisonként legfeljebb 125 OOO Ft. Az egy rendelőben
működő praxisokat működtető egészségügyi szolgáltatók közösen 1s nyújthatnak be
pályázatot közös használatú eszközök beszerzésére.
A pályázati támogatás mértéke: a pályázó által megvásárolni kívánt eszköz vételárának 50%a, de legfeljebb 125 OOO Ft.

3. A pályázat keretében az eszközbeszerzésre rendelkezésre álló keret: 2 000 000 Ft
4. A pályázat benyújtásának feltételei:
4.1. A pályázatot kizárólag a pályázati adatlapon lehet benyújtani, amelyen az alábbi adatokat
kell megadni, illetve iratokat kell csatolni:
a) a pályázó egészségügyi szolgáltató adatai,
b) a bankszámlát vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszám, amelyre a támogatás
átutalását kéri a pályázó,
c) a pályázat keretében beszerzendő/cserélendő/javítandó eszköz megnevezése,
d) az eszköz forgalmazójának előzetes tételes árkalkulációja, igazolása a meglévő eszköz
javításának áráról, vagy 2019. január 1. után kiállított, a pályázó egészségügyi szolgáltató
nevére szóló, eredeti tételes ÁF Á-s számla a megvásárolt eszközről,
e) nyilatkozat a1Tól , hogy az egészségügyi szolgáltatónak nincs köztartozása, nem áll
végelszámolás vagy fels zámolás alatt, vele szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre
irányuló eljárás nincs folyamatban,
f) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy a támogatás folyósítását követően
legalább egy évig eleget tesz a praxis működtetésére vonatkozó, feladatellátási szerződésben
vállalt kötelezettségének.
4.2. A pályázat keretében csak olyan egészségügyi szolgáltató támogatható, melynek nincs a
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központtal szemben fennálló, 30 napot meghaladó
tartozása.
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A támogatási szerződésben a támogatott vállalja, hogy a támogatás folyósítását követően
legalább egy ev1g eleget tesz a praxis működtetésére vonatkozó szerződéses
kötelezettségének.
5. A pályázat benyújtásának helye és határideje:

A pályázatokat 2019. június 30-áig lehet benyújtani személyesen a Kőbányai Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatain (1102 Budapest, Állomás utca 26., a továbbiakban: Ügyfélközpont
és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) vagy postai úton a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálynak
címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. Elektronikus azonosítással rendelkező
szervezet a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás igénybevételével
a BPlOKER hivatali kapu címre.
Postai benyújtás esetén a pályázatnak a fenti

határidőben

meg kell érkeznie a Hivatalba.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Horváthné dr. Tóth Enikő
jogtanácsostól a +36-1-4338-225-ös telefonszámon, illetve a TothEniko@kobanya.hu e-mailcímen. A pályázati adatlap beszerezhető az Ügyfélközpontban, igényelhető a fenti e-mailcímen, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap
másolható. Az elektronikus ügyintézésről tájékoztató olvasható az Önkormányzat honlapján
az Ügyintézés/E-ügyintézés menüpont alatt.
Érvénytelen az a pályázat, amely a 4. és 5. pontban meghatározott feltételeknek nem felel
meg.
6. A pályázat elbírálásának menete:

A Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálya szükség esetén
egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki . A pályázatokat a szociális ügyekért felelős
bizottság bírálja el a 2019. augusztus 27-ei ülésén. A Hivatal a döntést követően értesíti a
pályázókat a pályázat eredményéről, és megköti a támogatási szerződést. Az Önkonnányzat
az elnyert támogatás összegének átutalásáról a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon
belül intézkedik. A támogatás összege kizárólag az egészségügyi szolgáltató által benyújtott
pályázatban meghatározott célra használható fel.
A támogatott legkésőbb 2019. december 15-ig köteles elszámolni
felhasználásáról, mely során a felhasználást számlamásolatokkal kell igazolni.

a

támogatás

Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem
megfelelően tesz eleget, a támogatás összegét részben vagy egészben a rendeltetésétől eltérő
célra használja fel , illetve a támogatási szerződésben meghatározott egy éves időtartam letelte
előtt értékesíti a praxisjogot, úgy a felvett támogatás teljes összegét - a Polgári Törvénykönyv
szerint meghatározott, a kifizetés napjától számított késedelmi kamatokkal növelten - köteles
haladéktalanul visszafizetni az Önkonnányzat részére.
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