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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. június 19-i ÜLÉSÉRE 

 

 

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszközök” 

(MFP-AEE/2019) számú alprogramra benyújtott pályázatról. 

 

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program kihirdetéséről 

szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat „orvosi rendelő, orvosi eszközök” alprogramja alapján. 

Az alprogram hozzájárul az egészségügyi alapellátás biztosításához, feltételeinek javításához, a 

meglévő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítéséhez. 

 

A felhívásra települési önkormányzatok nyújthattak be pályázatot, melynek célja az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztése, az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának 

javítása, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés 

egyenlőtlenségeinek mérséklése. 
 

A pályázat benyújtási határideje 2019. május 27. napja volt, és a pályázatot kizárólag elektronikus 

úton, az elektronikus benyújtó felületen keresztül lehetett benyújtani. 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 

10/2013. (IX.24.) sz. rendelet (továbbiakban SZMSZ) 6.§-a alapján a képviselő testület egyes 

hatásköreit a polgármesterre átruházhatja. Az SZMSZ 1. számú mellékletének 5. pontja értelmében 

a polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett pénzügyi kötelezettséggel nem járó 

pályázat benyújtásáról szóló döntés esetén, ha a rendelkezésre álló idő rövidsége indokolja, illetve a 

képviselő-testület összehívása aránytalan nehézséggel járna, átruházott hatáskörben eljárhat. 

A fent említettek értelmében 2019. május 23. napjával pályázatot nyújtottam be „Orvosi eszköz 

beszerzése a Mánfai rendelőbe a Magyar Falu Program keretében” címmel. A támogatási kérelem 

hiánypótlása a 2019. május 26. napon kelt hiánypótlási felhívás alapján határidőben megtörtént. 

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási 

intenzitású hazai támogatásnak minősül. A támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási 

előleget biztosít. 

Projekt teljes elszámolható költsége 2.569.644 Ft.  

Magyar Falu Program keretében Mánfa községben lévő alapellátást nyújtó háziorvosi rendelő 

orvostechnikai eszközbeszerzése valósul meg Mánfa községének egészségügyi alapellátásának 

biztosítása és színvonalának emelése érdekében. A projekt keretében kerül sor a mánfai 
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alapellátásnak helyt adó háziorvosi rendelőbe a működéshez és az ellátás nyújtásához előírt orvosi 

eszközök beszerzésére, illetve a régi, elavult eszközök cseréjére. 
 

Az alapellátás biztosításához és a tárgyi minimum feltételeknek történő megfeleléshez az alábbi 

eszközök beszerzését tervezzük a pályázat keretében:  

 1 darab számítógép nyomtatóval és internet hozzáféréssel, 

 1 darab vérnyomásmérővel normál és extra méretű mandzsettasorral, 

 1 darab hordozható EKG, 

 1 darab doppler, 

 1 darab vércukor mérő készülék, 

 1 darab fonendoszkóp, 

 1 darab reflexkalapács, 

 1 darab pupillavizsgáló lámpa, 

 1 darab vesetál, 

 1 darab személymérleg, 

 1 darab magasságmérő, 

 1 darab otoscop, 

 1 darab desmareskanál, 

 1 darab színlátást vizsgáló könyv, 

 1 darab ambuláns vérnyomás méro Holter (ABPM) készülék, 

 1 darab körzeti ápoló táska, 

 1 darab defibrillátor, 

 1 darab pulsoxyméter. 

 

A pályázati kiírás alapján a projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítéséről számított 

legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2020. december 31. napja. 

 

A projekt megvalósításának tervezett időtartama 6 hónap, a projekt megvalósítás tervezett kezdete 

2019.július 1.napja, és a projekt megvalósítás tervezett befejezése 2019.december.31. napja. 

 

Az előterjesztéshez csatolásra került a támogatási kérelem adatlapja. /1.sz. melléklet/ 

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésben foglaltakra 

tekintettel a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 

 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a „Beszámoló a Magyar 

Falu Program keretében „Orvosi eszközök” (MFP-AEE/2019) számú alprogramra benyújtott 

pályázatról” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1) A képviselő-testület megismerte, tudomásul veszi a beszámolóban foglaltakat és utólagosan 

jóváhagyja a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntését a pályázat benyújtásáról, 

valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges minden további nyilatkozat, 

illetve intézkedés megtételére. 



 

 3  

 

2) A képviselő-testület a pályázat teljes támogatási összegét a Mánfa, Óvoda utca 22. (Hrsz.: 

5332/A/5) épületben található Orvosi rendelő eszközbeszerzésére fordítja. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

    

 

Mánfa, 2019. június 12. 

 

Takács Zsolt 

polgármester 


