
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1 - Helyi egészségügyi és szociális
infrastruktúra fejlesztése
Medgyesegyháza háziorvosi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése
Támogatást igénylő alapadatai

Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatást igénylő rövidített neve
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Gazdálkodási formakód:
321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter):
15725211-2-
04

Statisztikai szám:
15725211-8411-321-04

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek) 725217

Minősítési kód:
Önkormányzat

Hatályos TEÁOR besorolás
TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma
75.11 - Általános közigazgatás

Főtevékenység TEÁOR '08 száma
84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:
C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel
kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg
kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján
átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható
szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Konzorciumi tag teljes neve:
BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):

Gazdálkodási formakód:
325 - Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)

Adószám (8-1-2 karakter):
15342005-2-04

Statisztikai szám:
15342005-8411-325-04

Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító (költségvetési
szerveknek): 342009

Minősítési kód:
Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás:
TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):
Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR száma ('08):
84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:
C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel
kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg
kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján
átláthatósági szempontból:
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Támogatást igénylő neve:
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Helység
Medgyesegyháza

Irányítószám
5666

Régio
Dél-Alföld

Megye
Békés

Kistérség
Mezőkovácsházai

Járás
Mezőkovácsházai

Közterület:
Kossuth tér

Házszám:
1

Helyrajzi szám:

Helység
Medgyesegyháza

Irányítószám
5666

Régio
Dél-Alföld

Megye
Békés

Kistérség
Mezőkovácsházai

Járás
Mezőkovácsházai

Közterület:
Kossuth tér

Házszám:
1

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Képviselő adatai

Támogatást igénylő neve:
BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Helység
Békéscsaba

Irányítószám
5600

Régio
Dél-Alföld

Megye
Békés

Kistérség
Békéscsabai

Járás
Békéscsabai

Közterület:
Árpád sor

Házszám:
18

Helyrajzi szám:
230

Helység
Békéscsaba

Irányítószám
5600

Régio
Dél-Alföld

Megye
Békés

Kistérség
Békéscsabai

Járás
Békéscsabai

Közterület:
Árpád sor

Házszám:
18

Helyrajzi szám:
230

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat! MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő adatai
Név:
Kraller József

Képviseleti jog
Önálló

Beosztás:
Polgármester

Telefon:
+36-68/440-000

Telefon (mobil):
+36-30/635-1582

E-mail:
medgyesegyhazatop@gmail.com
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Képviselő adatai

Kapcsolattartó adatai

Kapcsolattartó adatai

Projekt adatok
Projekt adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat! BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Képviselő adatai
Név:
dr. Horváth Mihály

Képviseleti jog
Önálló

Beosztás:
Jegyző

Telefon:
+36-66/441-156

Telefon (mobil):

E-mail:
dr.horvath.mihaly@bekesmegye.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat! MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai
Név:
Pécs Zsuzsanna

Beosztás:
Pályázati aszisztens

Telefon:
+36-68/440-000

Telefon (mobil):
+36-30/3538-019

E-mail:
medgyes@medgyesegyhaza.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat! BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kapcsolattartó adatai
Név:
Domokos Tünde

Beosztás:
Területfejlesztési referens

Telefon:
+36-66/441-141/114

Telefon (mobil):

E-mail:
domokos.tunde@bekesmegye.hu

A projekt címe:
Medgyesegyháza háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:
2022.03.31.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:
2024.12.31.

A projekt konzorciumban valósul meg?
Igen
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Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom

Projekt keretében érintett egészségügyi ellátás

Projekt keretében érintett szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás

Kérjük, mutassa be a projekt keretében megvalósítandó főtevékenységekre betervezett költségeket!

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!
A projekt célja: Az ellátott lakosság minél színvonalasabb kiszolgálása érdekében az építtető pályázati forrás igénybevételével az
orvosi rendelő épületének tetőterében – annak részbeni beépítésével - orvosi pihenőt kíván kialakítani, ami biztosítja az ügyeletben
lévő egészségügyi személyzet pihenését. Építtetői elvárás, hogy kerüljön kialakításra két pihenőhelyiség, a szükséges szociális
helyiségekkel. Az új tetőtéri helyiségeket az épületben meglévő központi fűtési rendszerre csatlakoztatni kell, radiátorok és
hőfokszabályzós radiátorszelepek felszerelése szükséges helyiségenként. Az elektromos rendszert ki kell építeni a funkciónak
megfelelően, és a víz-szennyvíz hálózat kiépítése és csatlakoztatása is szükséges a meglévő rendszerekhez A fejlesztés révén a
projekt jelentősen hozzájárul az "élhető település" cél eléréséhez, a lakosság elégedettségének növeléséhez, tekintettel arra is, hogy
évente átlagosan néhány alkalommal valamennyi lakos felkeresi majd az épületet, illetve annak környezetét. A projekt keretében
javuló infrastrukturális feltételek nyomán a munkavállalók munkaképességének mielőbbi visszaállításával és a prevenció és
egészségmegőrzés hatékonyabb megvalósításával az egészségügyi fejlesztés hozzájárul a munkavállalók munkahelyének
megőrzéséhez is. Az orvosi rendelő fejlesztése nagymértékű lakossági támogatást tud maga mögött. Az előző TOP-os fejlesztés is
találkozott a lakosság igényeivel, és teljes megelégedéssel fogadták a megújított infrastruktúrát. A jelenlegi fejlesztés támogatása a
lakosság körében végzett előzetes igényfelmérések alapján (közmeghallgatások, lakossági fogadóórák, betegek visszajelzései)
szintén magas támogatással bír, amelyet jól mutat, hogy az Önkormányzat képviselő testülete egyhangúan támogatta a jelen projekt
keretében megvalósítani tervezett fejlesztést. A projekt célcsoportjai: A projekt elsődleges célcsoportja az egészségügyi
szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság, amely jelen esetben 3557 fő. A projekt másodlagos célcsoportja maga a fenntartó
önkormányzat, hiszen az orvosi rendelő célját szolgáló épület fejlesztése, megóvása, fontos vagyongazdálkodási feladat, amelyet a
település saját költségvetése nem tenne lehetővé.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása
Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése
(cél kódja és megnevezése)
HEP-hez való illeszkedése célkódja és megnevezése: 3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés A települési
önkormányzat képviselő-testülete, a település lakosságszámára tekintettel két felnőtt és egy gyermek alapellátási körzetet alakított
ki, melyet vállalkozó háziorvosok látnak el. (HEP 17 - 18. oldal) Hozzájárulás bemutatása: Az orvosi rendelő tervezett felújítása
hozzájárul az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához.

Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

Nem

Háziorvosi ellátás (felnőtt/vegyes háziorvosi praxis)
Igen

Házi gyermekorvosi ellátás (házi gyermekorvosi praxis)
Igen

Fogorvosi alapellátás
Igen

Alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi ügyeleti ellátás Nem

Védőnői ellátás
Igen

Iskola-egészségügyi (iskolaorvosi, iskola-fogorvosi) ellátás
Igen

Járóbeteg-szakellátás
Nem

Prehospitális sürgősségi ellátás (mentés)
Nem

Étkeztetés
Nem

Házi segítségnyújtás
Nem

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Nem

Közösségi ellátások
Nem

Támogató szolgáltatás
Nem

Utcai szociális munka
Nem

Nappali ellátás
Nem

Család- és gyermekjóléti szolgálat
Nem

Család- és gyermekjóléti központ
Nem

Gyermekek átmeneti otthona
Nem

Családok átmeneti otthona
Nem

Főtevékenység
Projekt keretében adott főtevékenységre betervezett
elszámolható költség (Ft)

Egészségügyi alapellátás fejlesztése
55201573

Egészségügyi járóbeteg szakellátás fejlesztése
1

Prehospitális sürgősségi ellátás fejlesztése
1

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
fejlesztése 1
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Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:
Projekt előkészítési tevékenység elvégzése

Mérföldkő sorszáma:
1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2023.06.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése, kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, marketing
kommunikációs szolgáltatások és projektmenedzsment

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege 4861967

Mérföldkő megnevezése:
A projekt fizikai megvalósítása

Mérföldkő sorszáma:
2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2024.12.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A tervezett beruházás 100 %-os készültség, valamint kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, marketing, kommunikációs
szolgáltatások, projektmenedzsment és műszaki ellenőr biztosítása

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege 50339609
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Terv adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Medgyesegyháza háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Közbeszerzés tárgya:
Építés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):
38580000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

Meghirdetés tervezett kezdete

Alkalmazandó eljárásrend:
Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa:
Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Feltételes közbeszerzés
Nincs
kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés?
Nincs
kiválasztva

Központosított közbeszerzés?
Nincs
kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Tény
Terv

Szerződéskötés dátuma:

Ajánlatok beadási határideje:

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Tény
Terv

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került
Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt
Nincs kiválasztva

Gyorsított
Nincs kiválasztva

Megjegyzés

7 / 12



Projekt előkészítettség

Műszaki-szakmai eredmény

Megvalósítási helyszínek

 

 

 

 

 

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv
Folyamatban
van

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv
Projektfejleszt
ési
szakaszban
kerül
kidolgozásra

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása
Projektfejleszt
ési
szakaszban
kerül
kidolgozásra

Épületenergetikai tanúsítvány
Nem releváns

Egyéb dokumentumok
Nem releváns

Projekt előkészítettség
A fejlesztés kiindulópontja a projekt ötlet, melyet a helyzetelemzés után egy végrehajtó és egy értékelő munkatervvé kívánjuk
fejleszteni. A cél Medgyesegyháza háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése. A projektelőkészítés megvalósításához, külső
partnerek erőforrásának bevonása biztosított. A szükséges menedzsment és humánkapacitás, szolgáltatások igénybevétele, a
menedzsmenthez szükséges pénzeszközök reálisan betervezésre kerültek.

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:
A projekt fizikai befejezése

Mérföldkő sorszáma:
2

Eredmény leírása:
Megvalósul a tervezett műszaki tartalom

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
A projekt fizikai befejezése

Helység
Medgyesegyháza

Irányítószám
5666

Régio
Dél-Alföld

Megye
Békés

Kistérség
Mezőkovácsházai

Járás
Mezőkovácsházai

Közterület:
Luther utca

Házszám:
1

Helyrajzi szám:
123

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?
Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?
Igen
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Bankszámlaszám - egységes

Bankszámlaszám - egységes

Források listája
Forrás megnevezése Összeg [Ft] %
I. önerő 0 0,00%
 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 0,00%
 I/2. partnerek hozzájárulása 0 0,00%
 I/3. bankhitel 0 0,00%
 I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0 0,00%
II. egyéb támogatás 0 0,00%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt
támogatás 55 201 576 100,00%
Projekt elszámolható költsége 55 201 576 100,00%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható
hozzájárulása 0 -
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható
hozzájárulása - le nem vonható ÁFA 0 -
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható
hozzájárulása 0 -
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott
tevékenységek költségei 0 -
Projekt teljes költsége 55 201 576 -

Költségek listája

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?
Igen

Bankszámlaszám típusa:
Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:
10026005-00343086-
00000093

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:
Nincs kiválasztva

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?
Igen

Bankszámlaszám típusa:
Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:
10026005-00319580-
02020365

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:
Nincs kiválasztva
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Támogatást igénylő MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költsége
lem Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód Nincs megadva
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege -
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő
hozzárendelése -
Netto egységár [Ft] 38 580 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 10 416 600
Brutto egységár [Ft] 48 996 600
Mennyiség 1
Nettó érték 38 580 000
ÁFA érték 10 416 600
Teljes költség [Ft] 48 996 600
Elszámolható költség
[Ft] 48 996 600
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 48 996 600
Összes kifizethető
költség (Ft) –
Utófinanszírozott

0
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Építéshez kapcsolódó költségek

Támogatást igénylő MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költségtípus Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költsége
lem Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Finanszírozási mód Nincs megadva
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő
hozzárendelése -
Netto egységár [Ft] 1 756 913
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 474 366
Brutto egységár [Ft] 2 231 279
Mennyiség 1
Nettó érték 1 756 913
ÁFA érték 474 366
Teljes költség [Ft] 2 231 279
Elszámolható költség
[Ft] 2 231 279
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 2 231 279
Összes kifizethető
költség (Ft) –
Utófinanszírozott

0
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés Előzetes tanulmányok, dokumentumok költségei, közbeszerzési költségek, műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, kötelezően előírt
nyilvánosság biztosításának költsége

Támogatást igénylő MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Költség kategória Tartalék
Költségtípus Tartalék
Megnevezés/Költsége
lem Tartalék
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő
hozzárendelése -
Netto egységár [Ft] 113 250
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 30 578
Brutto egységár [Ft] 143 828
Mennyiség 1
Nettó érték 113 250
ÁFA érték 30 578
Teljes költség [Ft] 143 828
Elszámolható költség
[Ft] 143 828
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 143 828
Összes kifizethető
költség (Ft) –
Utófinanszírozott

0
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Tartalék
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Támogatást igénylő BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Tevékenység neve Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költségtípus Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költsége
lem Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Finanszírozási mód Nincs megadva
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege -
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő
hozzárendelése -
Netto egységár [Ft] 1 086 645
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 293 394
Brutto egységár [Ft] 1 380 039
Mennyiség 1
Nettó érték 1 086 645
ÁFA érték 293 394
Teljes költség [Ft] 1 380 039
Elszámolható költség
[Ft] 1 380 039
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 1 380 039
Összes kifizethető
költség (Ft) –
Utófinanszírozott

0
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Projektmenedzsment

Támogatást igénylő MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Nincs megadva
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege -
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő
hozzárendelése -
Netto egységár [Ft] 1 929 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 520 830
Brutto egységár [Ft] 2 449 830
Mennyiség 1
Nettó érték 1 929 000
ÁFA érték 520 830
Teljes költség [Ft] 2 449 830
Elszámolható költség
[Ft] 2 449 830
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 2 449 830
Összes kifizethető
költség (Ft) –
Utófinanszírozott

0
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Műszaki dokumentáció költségei
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Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett
felnőtt háziorvosi
praxisok száma

2024.12.31. 2 2 2
Fejlesztéssel érintett
felnőtt háziorvosi
praxisok száma

2025.12.31. 0 2 2
Fejlesztéssel érintett
felnőtt háziorvosi
praxisok száma

2026.12.31. 0 2 2
Fejlesztéssel érintett
felnőtt háziorvosi
praxisok száma

2027.12.31. 0 2 2
Fejlesztéssel érintett
felnőtt háziorvosi
praxisok száma

2028.12.31. 0 2 2
Fejlesztéssel érintett
felnőtt háziorvosi
praxisok száma

2029.12.31. 0 2 2
Fejlesztéssel érintett
fogorvosi praxisok
száma

2024.12.31. 1 1 1
Fejlesztéssel érintett
fogorvosi praxisok
száma

2025.12.31. 0 1 1
Fejlesztéssel érintett
fogorvosi praxisok
száma

2026.12.31. 0 1 1
Fejlesztéssel érintett
fogorvosi praxisok
száma

2027.12.31. 0 1 1
Fejlesztéssel érintett
fogorvosi praxisok
száma

2028.12.31. 0 1 1
Fejlesztéssel érintett
fogorvosi praxisok
száma

2029.12.31. 0 1 1
Fejlesztéssel érintett
gyermek háziorvosi
praxisok száma

2024.12.31. 1 1 1
Fejlesztéssel érintett
gyermek háziorvosi
praxisok száma

2025.12.31. 0 1 1
Fejlesztéssel érintett
gyermek háziorvosi
praxisok száma

2026.12.31. 0 1 1
Fejlesztéssel érintett
gyermek háziorvosi
praxisok száma

2027.12.31. 0 1 1
Fejlesztéssel érintett
gyermek háziorvosi
praxisok száma

2028.12.31. 0 1 1
Fejlesztéssel érintett
gyermek háziorvosi
praxisok száma

2029.12.31. 0 1 1
Fejlesztéssel érintett
védőnői szolgálat
száma

2024.12.31. 2 2 2
Fejlesztéssel érintett
védőnői szolgálat
száma

2025.12.31. 0 2 2
Fejlesztéssel érintett
védőnői szolgálat
száma

2026.12.31. 0 2 2
Fejlesztéssel érintett
védőnői szolgálat
száma

2027.12.31. 0 2 2
Fejlesztéssel érintett
védőnői szolgálat
száma

2028.12.31. 0 2 2
Fejlesztéssel érintett
védőnői szolgálat
száma

2029.12.31. 0 2 2
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