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Tisztelt Képviselőtestület 
 
 
Sárbogárd Város Önkormányzata 64/2008.(III.14.) Kth. sz. határozatával pályázat benyújtását 
határozta el a Közép-Dunántúli Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése/kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás 
korszerűsítése című (kódszám: KDOP-2007-5.2.1.) pályázati programra.  
A pályázat célja: Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt található 766 hrsz-ú orvosi rendelő 
épületének felújítása egészségügyi alapellátás, házi és gyermekorvosi rendelők kialakítása 
céljából. Nyertes pályázat eredményeként a Sárbogárd József Attila u. 17. sz alatt található 
orvosi rendelőkben nyújtott háziorvosi és gyermekorvosi ellátások átkerülnének a Sárbogárd, 
Tompa M. u. 2. sz. alatt található épületbe. 
A képviselőtestület a projekt megvalósításához szükséges saját forrás összegét az 
Önkormányzat a 2008. évi költségvetés általános tartalékából, valamint EU Önerő Alap 
támogatásból kívánta biztosítani. 
 
2009 március 23-án a VÁTI kht. értesített bennünket hogy az „Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése Sárbogárdon” című KDOP-5.2.1/A-2008-0037 jelű pályázatunk nem részesült 
támogatásban és tartaléklistára került, melyről az előző képviselőtestületi ülésen 
beszámoltam. 
2009. április 23-án a VÁTI kht. újra értesített bennünket, hogy az „Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése Sárbogárdon” című KDOP-5.2.1/A-2008-0037 jelű pályázatunkat feltételesen, 
legfeljebb 20.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte és 15 naptári napot biztosít, 
hogy a támogatási szerződés megkötéséhez általuk előírt 26 darabos listából álló 
dokumentumokat megküldjük. 
 
A támogatási szerződés megkötésének egyik legfontosabb dokumentuma a saját forrás 
rendelkezésre állását igazoló dokumentumok megküldése. 
 
A fejlesztés  forrásösszetétele: 
Támogatásból igényelt összeg 20.000.000 Ft 
Saját forrás 26.439.831 Ft 
Összesen 46.439.831 Ft 
 
Látható, hogy 26.439.831 Ft saját forrást kell az önkormányzatnak a fejlesztéshez biztosítani 
és dokumentumokkal alátámasztani, hogy rendelkezésünkre áll. 
A képviselőtestület a saját forrást eredetileg az önkormányzat a költségvetéséből és EU Önerő 
Alap támogatásból kívánta biztosítani. Megjelent a 19/2009.(IV.8.) ÖM rendelet, mely az EU 
Önerő Alap támogatás rendjéről szól, meghatározta, hogy milyen elnyert uniós 



fejlesztésekhez nyújtható támogatás. Sajnálatos módon úgy tűnik, hogy a pályázatunkban 
meghatározott fejlesztéshez EU Önerő Alap támogatás nem igényelhető. 
 
A képviselőtestületnek döntést kell hoznia, hogy  az eredetileg tervezetthez képest nagyobb 
önkormányzati költséggel, 26.439.831 Ft saját forrás biztosításával is megvalósítja a 
fejlesztést. 
 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
 

Határozati javaslat 

 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „KDOP-5.2.1/A-2008-
0037 jelű pályázati támogatás elfogadása” tárgyú előterjesztést. 
A képviselőtestület úgy dönt, hogy az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Sárbogárdon” 
című KDOP-5.2.1/A-2008-0037 jelű pályázati fejlesztést megvalósítja. 
 
A fejlesztés célja: Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt található 766 hrsz-ú orvosi rendelő 
épületének felújítása egészségügyi alapellátás, házi és gyermekorvosi rendelők kialakítása 
céljából  
 
A fejlesztés helye: 7000 Sárbogárd, Tompa M. u. 2.  hrsz: 766 
 
A KDOP-5.2.1/A-2008-0037 jelű fejlesztés  forrásösszetétele: 
KDOP-5.2.1/A-2008-0037 támogatásból igényelt összeg 20.000.000 Ft 
Saját forrás 26.439.831 Ft 
Összesen 46.439.831 Ft 
 
A Képviselőtestület a projekt megvalósításához szükséges saját forrás összegét a 2009. évi 
költségvetéséről szóló 9/2009. (II. 19.) számú költségvetési rendeletében beruházásként, 
valamint a projekt menedzsment költséget működési kiadásként biztosítja.  
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fejlesztés megvalósításához szükséges 
szerződések megkötésére, engedélyek beszerzésére, nyilatkozatok megtételére.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról gondoskodjon. 

 
 

Határidő: folyamatos 
     költségvetési rendelet módosítására:  azonnal 
Felelős: polgármester 
   jegyző 
 
Sárbogárd, 2009. április 29. 
 Juhász János 
 Polgármester 


