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ELŐTERJESZTÉS 

 
Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében” (kódszám: PM_EUALAPELLATAS_2017) 
pályázati felhívásról – Hiánypótlás biztosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2017.(VIII.10.) határozatával 
döntött arról, hogy 2 pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium 
PM_EUALAPELLATAS_2017 címmel pályázati felhívására, Pest megye területén működő 
önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatására.  

A pályázatok benyújtásra kerültek 2017. szeptember 22. napján.  

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári irodája 2017. 
október 5. és október 6. napján hiánypótlási felhívást küldött az Önkormányzat számára, 
melyben többek között kéri a 30 napnál nem régebbi képviselő-testületi határozatot.  

A hiánypótlásban szereplő további dokumentumok az önkormányzat rendelkezésére állnak. 

Kérem a tisztelt bizottságot és a tisztelt képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a 
kérdésben.  

Biatorbágy, 2017. október 11. 
 
 
                                                                                              Tarjáni István s.k 
                                                                                                polgármester 
 
 

 

  



Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2017.(X.12.) határozata 

Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében” (kódszám: PM_EUALAPELLATAS_2017) 

pályázati felhívásról - Hiánypótlás biztosításáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására 
kiírt pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

1) hozzájárul, hogy az önkormányzat pályázatokat nyújtson be az „Önkormányzati 
tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében” című (PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú) 
felhívásra az alábbi két pályázat vonatkozásában: 
 
a) a 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. sz. (hrsz: 1510) alatti ingatlanban - az 

Egészségházban kialakítandó központi orvosi ügyeletre. A pályázaton való 
induláshoz szükséges - a beruházás tervezett költségének - 15 %-át, mint saját 
forrást, azaz bruttó 4.020.000 Ft,- ot a 2017. évi költségvetés általános tartalék 
keretéből biztosítja; 

b) a 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 8-10. sz. (hrsz: 963/1; 1002/6) alatti ingatlanra 
tervezett biai alapellátást szolgáló Decentrum építésére. Egyúttal az SchM 
Stúdió Kft. (székhely: 1151 Budapest, Platán u. 30/b, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-
910426) tervező irodától megrendeli a Biatorbágy, Szabadság u. 8-10. szám alatti 
háziorvosi rendelő 1. számú koncepcióterv változat szerinti engedélyezési tervét, 
a terv elkészítéséhez szükséges bruttó 3.050.000,- Ft költséget a 2017. évi 
általános tartalékkeretéből biztosítja, a kiviteli tervek megrendeléséről a pályázat 
elfogadásával egyidejűleg dönt. A pályázaton való induláshoz szükséges - a 
beruházás tervezett költségének - 15 %-át, mint saját forrást, azaz bruttó 
24.150.000 Ft,- ot a 2017. évi költségvetés általános tartalék keretéből biztosítja. 
 

2) Felkéri a Beruházási és Vagyonkezelési Osztályt, hogy a pályázati anyag 
benyújtásához szükséges dokumentumokat a benyújtáshoz készítse elő. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

   
 



Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

                                                                                      Iktatószám: BPM-ÁPI/17266-3/2017
                                                                                      Ügyintéző:  Bene Csilla Klára
                                                                                      Telefonszám: +3614528884
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Biatorbágy
Baross Gábor utca 2/a
2051

Tárgy: felszólítás a(z) PM_EUALAPELLATAS_2017/82 számú pályázat hiánypótlására 

Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatjuk, hogy Irodánk a(z)  PM_EUALAPELLATAS_2017/82 számú pályázatuk 
formai értékelését elvégezte.

Az értékelés alapján pályázatuk jelenleg az alábbiak miatt nem megfelelő:

Hiánypótlásra kijelölt mező Hiánypótlás oka

5.2. Működési engedély Kérjük,  hogy  a  fejlesztéssel  érintett  szolgáltatás
(háziorvosi  ügyelet)  érvényes  működési  engedélyét
csatolni szíveskedjenek.

5.3. NEAK igazolás Kérjük,  hogy  a  fejlesztéssel  érintett  szolgáltatás
(háziorvosi  ügyelet)  érvényes  NEAK  finanszírozási
szerződését csatolni szíveskedjenek.

5.6. Költségbecslés/költségvetés Kérjük,  hogy  tervező  által  aláírt,  RÉSZLETES
(TÉTELES)  ANYAG-DÍJ  MEGBONTÁSÚ  tervezői
költségbecslést csatolni szíveskedjenek.

5.9. Saját forrás A képviselőtestületi  határozat nem lehet régebbi,  mint a
pályázat benyújtását megelőző 30 nap. 

Tájékoztatjuk, hogy a Pályázati Útmutató 8. pontja alapján a hiánypótlás teljesítésére egyszer,
jelen elektronikus felszólítás dátumától számított 8 napon belül van lehetőség.

A  hiánypótlást  a  pályázati  rendszerben,  a  hiánypótlással  érintett  mező  javításával  kell
teljesíteni. Amennyiben a hiánypótlás érinti a papír alapon megküldött dokumentumot, annak
javított  változatát  papír  alapon  is  postára  kell  adni  (ajánlott,  elsőbbségi,  tértivevényes



küldeményként) vagy személyesen benyújtani (a Pályázati Útmutató 7. pontjában megadott
címen és ügyfélfogadási időben) a fenti határidőig.

Felhívjuk figyelmét,  hogy ha a  hiánypótlásnak határidőben nem tesz eleget,  vagy azt  nem
megfelelően teljesíti, a pályázata érvénytelen lesz.

Budapest, 2017. 10. 05.

Tisztelettel:

Katics Mirjam Bene Csilla Klára

osztályvezető pályázati-támogatási referens

s.k. s.k.
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Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

                                                                                      Iktatószám: BPM-ÁPI/17268-3/2017
                                                                                      Ügyintéző:  Bene Csilla Klára
                                                                                      Telefonszám: +3614528884
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Biatorbágy
Baross Gábor utca 2/a
2051

Tárgy: felszólítás a(z) PM_EUALAPELLATAS_2017/81 számú pályázat hiánypótlására 

Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatjuk, hogy Irodánk a(z)  PM_EUALAPELLATAS_2017/81 számú pályázatuk 
formai értékelését elvégezte.

Az értékelés alapján pályázatuk jelenleg az alábbiak miatt nem megfelelő:

Hiánypótlásra kijelölt mező Hiánypótlás oka

5.2. Működési engedély Kérjük,  MINDEN  fejlesztéssel  érintett  szolgáltatás
érvényes működési engedélyének csatolását.

5.3. NEAK igazolás Minden fejlesztéssel érintett szolgáltatás érvényes NEAK
FINANSZÍROZÁSI  SZERZŐDÉSÉNEK  csatolása
szükséges.

5.6. Költségbecslés/költségvetés A pályázat építési költségeire vonatkozóan a tervező által
aláírt,  ANYAG-DÍJ  MEGBONTÁSÚ  tervezői
költségbecslést  szükséges  csatolni,  amely
összehasonlítható  a  pályázat  3.2.  pontjában  megadott
költségsorokkal.

5.9. Saját forrás Kérjük csatolja a saját forrás biztosítására vonatkozó - a
pályázat benyújtását  megelőző 30 napnál nem régebbi  -
képviselőtestületi  határozatot,  amelyen  megjelölni
szükséges  a  beruházással  érintett  terület  CÍMÉT,
HELYRAJZI SZÁMÁT.

Tájékoztatjuk, hogy a Pályázati Útmutató 8. pontja alapján a hiánypótlás teljesítésére egyszer,
jelen elektronikus felszólítás dátumától számított 8 napon belül van lehetőség.



A  hiánypótlást  a  pályázati  rendszerben,  a  hiánypótlással  érintett  mező  javításával  kell
teljesíteni. Amennyiben a hiánypótlás érinti a papír alapon megküldött dokumentumot, annak
javított  változatát  papír  alapon  is  postára  kell  adni  (ajánlott,  elsőbbségi,  tértivevényes
küldeményként) vagy személyesen benyújtani (a Pályázati Útmutató 7. pontjában megadott
címen és ügyfélfogadási időben) a fenti határidőig.

Felhívjuk figyelmét,  hogy ha a  hiánypótlásnak határidőben nem tesz eleget,  vagy azt  nem
megfelelően teljesíti, a pályázata érvénytelen lesz.

Budapest, 2017. 10. 06.

Tisztelettel:

Katics Mirjam Bene Csilla Klára

osztályvezető pályázati-támogatási referens

s.k. s.k.
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