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TÁMOGATÓI OKIRAT

Az Emberi Erőforrás Operatív Program keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU
Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Támogató által 2017.08.09-én
meghirdetett felhívás alapján a/az KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ, mint támogatást igénylő 2017.09.13.án/én támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „Orvostechnikai infrastruktúra fejlesztés a
Kátai Gábor Kóházban ”.
Értesítem, hogy a Támogató a/az „Orvostechnikai infrastruktúra fejlesztés a Kátai Gábor
Kóházban ” című, EFOP-2.2.20-17-2017-00039 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és
támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói
okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:
A támogatás tárgya az „Orvostechnikai infrastruktúra fejlesztés a Kátai Gábor Kóházban ” című, a
támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem
térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
A Kedvezményezett
19 973 160 Ft, azaz tizenkilencmillió-kilencszázhetvenháromezerszázhatvanFt összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.11.01.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017. július 31.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.01.31.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.03.02.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza.
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A Projekt 2017.11.01. - 2018.01.31.-ig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val
számított maximális elszámolható összköltsége 19 973 160
Ft, azaz tizenkilencmilliókilencszázhetvenháromezer-százhatvan forint.
A Támogatás intenzitása: 100%
A támogatási előleg összege és mértéke
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási
összeg legfeljebb 100 %-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 19 973 160 Ft, azaz tizenkilencmilliókilencszázhetvenháromezer-százhatvan forint.
Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból

19 973 160 Ft, azaz tizenkilencmillió-kilencszázhetvenháromezer-százhatvan forint nem minősül
az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma
A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint
valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában
szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja
meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott
indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
Biztosítékadási kötelezettség
A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § alapján mentesül a biztosítéknyújtási
kötelezettség alól.
Záró rendelkezések
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A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást
köteles a módosított támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így
különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet,
továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok
módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok
hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és
az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes
adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok
felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is)
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének XII. fejezete alapján történik.
A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek
ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.
Az Okirathoz csatolt 6 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban
vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét
képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
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Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.
Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus
úton megküldésre.
Kelt: Budapest, 2020. január 20.
Dr. Nemcsok Dénes Sándor
helyettes államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkárság

Mellékletek:
1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv
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1. számú melléklet
Tám o gat á si ké re le m a zo n o sít ó s zám a : EFOP-2.2.20-17-2017-00039
Kedvezményezett: KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatást igénylő

Költség kategória

Költségtípus

Költségelem

előírt Nyilvánosság biztosításához
biztosításának kapcsolódó
költség
a
kedvezményezett
tájékoztatási kötelezettségei
útmutató szerinti (Széchenyi
2020 Arculati
Kézikönyv)
kommunikációs
csomag
kötelező elemei

Elszámolható költség (Ft)

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

Szakmai tevékenységekhez Kötelezően
kapcsolódó
szolgáltatások nyilvánosság
költségei
költsége

177 800

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

Projektmenedzsment költség

Projektmenedzsment
személyi jellegű ráfordítása

Munkabér, megbízási díj

300 000

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

Projektmenedzsment költség

Projektmenedzsment
személyi jellegű ráfordítása

Foglalkoztatást terhelő adók,
járulékok

66 000

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

Projektmenedzsment költség

Projektmenedzsment
személyi jellegű ráfordítása

Munkabér, megbízási díj

363 000

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

Projektmenedzsment költség

Projektmenedzsment
személyi jellegű ráfordítása

Foglalkoztatást terhelő adók,
járulékok

79 860

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

Beruházáshoz
költségek

kapcsolódó Eszközbeszerzés költségei

Bekerülési érték (ide értve
üzembe
helyezést
megelőzően
a
fejlesztést
segítő
eszközök
biztosításának költségét is),
ideértve a bekerülési érték

18 986 500

Támogatást igénylő

Költség kategória

Költségtípus

Költségelem

Elszámolható költség (Ft)

részét képező, esetlegesen a
projektmegvalósítás
időtartamán
átnyúló
úgynevezett
üzemeltetés
támogatási díjakat is
Összesen:

19 973 160

2. sz. melléklet
A P ROJ E KT FO RR ÁS AI
Tám o gat á si ké re le m a zo n o sít ó s zám a : EFOP-2.2.20-17-2017-00039
Kedvezményezett: KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

Források

(Ft)

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt
támogatás

19 973 160

Projekt elszámolható költsége

19 973 160

Projekt teljes költsége

19 973 160

Összesen

19 973 160

3. sz. melléklet
A P ROJ E KT MÉ RFÖ LDKÖ V E I
Tám o gat á si ké re le m a zo n o sít ó s zám a : EFOP-2.2.20-17-2017-00039
Kedvezményezett: KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ
Mérfö
ldkő
sorsz
áma

Mérföldkő
megnevezése
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1. mérföldkő

2017.12.31.

Beszerzés lebonyolítása
mérföldkőnél
elszámolt
összköltségének 2,7%-a.
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2. mérföldkő

2018.01.31.

Eszköz beszállítás, átvétel, beüzemelés, üzembe
helyezés, zárójelentés benyújtása, jelen mérföldkőnél
elszámolt költség a projekt 97,3%- a, kummulált kifizetés
a projekt 100 %-a.

Projektszakasz
Mérföldkő
kezdési
elérésének
időpontja
tervezett dátuma

Eredmény leírása
3

ajánlattevővel. Jelen
költség
a
projekt

A mérföldkő eléréséig
felhasználni tervezett
támogatási összeg (Ft)
539 240

19 433 920

4 . s z. me llé klet
A PRO JE KT MŰS Z AK I -S Z AKM AI TARTALM A ÉS E RE DMÉ N YE I
Tám o gat á si ké re le m a zo n o sít ó s zám a : EFOP-2.2.20-17-2017-00039
Kedvezményezett: KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

Megvalósítandó műszaki-szakmai
eredmény megnevezése
Beszerzett diagnosztikai eszközök
száma

Az eredmény leírása
Szülészeti-nőgyógyászati
szakterületre egy
darab \"Középszintű szülészetinőgyógyászati ultrahang
berendezés\" beszerzése

A eredmény
A eredmény
számszerűsíthető Az eredmény nem számszerűsíthető,
számszerűsíthető
célértékének
egyéb tulajdonsága
célértéke
mértékegysége
1

db

nem releváns

5 . s z. me llé klet
A P ROJ E KT I NDI K ÁTO R AI
Tám o gat á si ké re le m a zo n o sít ó s zám a : EFOP-2.2.20-17-2017-00039
Kedvezményezett: KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ
Mutató neve

Mértékegység

Cél dátuma

Cél változás

Cél
összváltozás

Cél kumulált

Egészségügy: jobb egészségügyi
szolgáltatásokban részesülő
lakosság

Fő

2018.01.31.

42 079

42 079

42 079

Fejlesztett egészségügyi
infrastruktúra férőhely kapacitás

Fő

2018.01.31.

493

493

493

6. számú melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV
Tám o gat á si ké re le m a zo n o sít ó s zám a : EFOP-2.2.20-17-2017-00039
Kedvezményezett: KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ
A beszerzés
tárgya:
(árubeszerzés,
szolgáltatás,
szolgáltatási
koncesszió, építési
beruházás, építési
koncesszió)

Becsült érték:
(nettó Ft)

Beszerzési
eljárás típusa
(és szakaszok
száma)

Szerződés típusa

Ajánlatok
beadási
határideje

Ajánlatok
értékelésének
dátuma

Eredmény
Gyorsított
hirdetés
(igen/nem)
dátuma

