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A megalapozó dokumentum funkciója, formai követelményei

A megalapozó  dokumentum a  támogatási  kérelem megalapozó  tanulmánya,  amely  a  támogatási
kérelem  benyújtása  előtt  készül.  Funkciója,  hogy  a  támogatási  kérelem  szakmai  értékeléséhez
biztosítsa az alapvető információkat, amelyek a meglévő helyzet elemzését, problémák feltárását, a
tervezett  beavatkozások  bemutatását,  valamint  a  felhívás  szerinti  speciális  elvárásoknak  való
megfelelést röviden, összefoglalva tartalmazza.

A megalapozó dokumentum egy rövid,  lényegretörő dokumentum, amelyben csak a  kért  releváns
információkat  kell  kifejteni,  ezzel  is  segítve  a  projektkiválasztás  folyamatát.  Fontos,  hogy  a
tanulmányban leírtak legyenek összhangban a projekt adatlapon megadott információkkal!

Kérjük,  hogy  a  megalapozó  dokumentumot  és  mellékleteit  digitálisan  előállított  (valamely
szoftver  “nyomtatás  (print)”  funkciója  felhasználásával),  kereshető  PDF  formátumban  kerüljön
benyújtásra!  (A  kép  formátumú  (szkennelt)  PDF  nem  megfelelő.)  Amennyiben  a  megalapozó
dokumentum  és  mellékleteinek  összefűzése  nem  megoldható,  a  kereshető  PDF  formátumú
megalapozó dokumentumhoz kérjük külön csatolni a mellékleteket.

A címoldalon kérjük feltüntetni a „Megalapozó dokumentum” címet, alatta az érintett projekt címét. A
címoldalt  az  egyes  fejezetek  és  mellékleteinek  oldalszámait  pontosan  mutató  tartalomjegyzék
kövesse.

Kérjük, hogy az anyag elkészítése során törekedjen az átláthatóságra, és arra, hogy a megalapozó
dokumentum törzsszövegének terjedelme (ide nem értve a mellékleteket) lehetőség szerint ne haladja
meg az 40 oldalt! A megalapozó dokumentum tartalmának valós adatokon kell alapulnia! 

Kérjük,  hogy  a  megalapozó  dokumentum  elkészítése  során  az  Útmutatóban  foglalt  szerkezetet
kövesse,  és  ügyeljen  arra,  hogy  minden  olyan  információt  tartalmazzon,  ami  az  Útmutató  egyes
fejezetei  alatt  kifejtendő  szempontként  felsorolásra  került.  Amennyiben  nem  kerül  kifejtésre  az
Útmutatóban meghatározott valamely fejezetrész, illetve annak elvárt információtartalma, úgy az adott
fejezet alatt kérjük ismertetni az eltérés szakmailag alátámasztott indoklását.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adott megyei  területspecifikus (pontozásos) értékelési
szempontoknak  való  megfelelést a  megalapozó  dokumentum  5.  fejezetében  szükséges
bemutatni. Továbbá amennyiben a területspecifikus mellékletekben foglaltaknak megfelelően
külön dokumentum benyújtása szükséges, azt a megalapozó dokumentum mellékleteként kell
csatolni.

3



1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz

1.1. A projekt  illeszkedik  a  felhívás  céljához:  a  felhívásban szereplő  célokat  teljesíti,  illetve
azokhoz hozzájárul.

1) A  helyzetelemzés  megállapításai  alapján  kérjük,  jelölje  ki  és  mutassa  be  a  projekt
fejlesztésének célját, részcéljait és célcsoportjait!

Kérjük,  mutassa  be,  hogy  a  projekt  keretében  elérendő  célok  hogyan  illeszkednek  a
Felhívásban  meghatározott  célokhoz!  Felhívjuk  szíves  figyelmüket,  hogy  legalább  egy  a
felhívásban meghatározott célhoz hozzá kell  járulnia a projektnek! Magyarázatában térjen ki
arra is, hogy a projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek miként járulnak hozzá
a projekt és ezáltal a felhívás céljainak megvalósulásához!

A tervezett  fejlesztés  felhívás  céljaihoz  történő  illeszkedését,  az  alábbi  táblázatban  történő
besorolással kérjük bemutatni, a releváns sorokba történő rövid leírással:

Felhívás szerinti cél
Célnak való megfelelés bemutatása a projekt

szempontjából releváns esetekben

A) Egészségügyi  alapellátás
fejlesztése

A  projekt  keretében  az  orvosi  rendelő
épületének fejlesztése  valósul  meg,  amelyben
működik  a  háziorvosi/iskolaorvosi  rendelő,  a
védőnői szolgálat.

Az  egészségügyi  alapellátási  rendszer
infrastrukturális  fejlesztése  az  intézmények
szolgáltatásainak  és  infrastrukturális
feltételeinek  korszerűsítését,  a  hozzáférés
egyenlőtlenségeinek  mérséklését  célozza.  Az
egészségügyi  infrastrukturális  fejlesztések  a
lakosság  egészségben  eltöltött  életéveinek  a
növekedését, a megelőzést, a korai felismerést,
a korai  fejlesztést,  az egészséges fejlődést,  az
életminőség  javítását  és  a  munkaképesség
mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások
koncentrálásával az egészségügyi alapellátással
kapcsolatban  álló,  többi  ágazathoz  tartozó
közszolgáltatásokkal  való  hatékonyabb
együttműködést,  a  szolgáltatások
költséghatékonyságának  és  minőségének
javítását segítik elő.

B) Egészségügyi  járóbeteg
szakellátás fejlesztése

-

C) Prehospitális  sürgősségi
ellátás fejlesztése

-

D) Szociális  alapszolgáltatások
és  gyermekjóléti  alapellátások
fejlesztése

A  projekt  keretében  az  orvosi  rendelő
épületének  fejlesztése  valósul  meg,  amelyben
működik a  Családsegítő-  és  gyernekjóléti
szolgálat.
A  gyermekjóléti  alapellátások  fejlesztése
hozzájárul a szolgáltatások megerősítéséhez, a
magasabb minőségű szolgáltatáshoz való jobb
lakossági  hozzáféréshez,  a  gyermekek
családjukban  történő  nevelkedésének
biztosításához.
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1.2. A  támogatást  igénylő  és  a  támogatási  kérelem  tárgya  nem  tartozik  a  Felhívás  1.2.
pontjában és az ÁÚF 21-27 c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá.

Kérjük, mutassa be, hogy a Felhívás 1.2. pontjában foglalt alábbi elvárásoknak megfelel:

- A felhívás 1.2 pontjában és az ÁÚF dokumentumban található kizáró okok nem érintik
jelen projektet.

1) Kérjük, mutassa be a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz való illeszkedést, valamint releváns
esetben az Esélyegyenlőségi Terv rendelkezésre állását.

A  támogatást  igénylő  rendelkezik  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programmal.  A  Helyi
Esélyegyenlőségi Programhoz illeszkedik, mivel tartalmazza az idősek egészségügyi és
szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítását.

2) Kérjük,  mutassa  be,  hogy  a  fejlesztés  kapcsolódik-e  korábbi  pályázati  konstrukciókhoz!
Korábban a Strukturális Alapokból az adott tevékenység fejlesztésére vonatkozóan részesült-e
támogatásban  ugyanazon  a  megvalósítási  helyszínen?  Kérjük  térjen  ki,  a  korábbi  vagy
folyamatban lévő pályázati konstrukciók és a jelen fejlesztés lehatárolására is releváns esetben.

A  projekt  megvalósítási  helyszíne  nem  Budapest  és  a  megyei  Integrált  Területi
Programokban  meghatározott  azon  városok  és  várostérségek  közigazgatási  területe,
amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet
benyújtani. A projekt nem olyan tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az
államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben
tervezett tevékenység megvalósítására irányult.

Az érintett épület energetikai korszerűsítése valósult meg a TOP-3.2.1-15 konstrukcióban
az alábbiak szerint:

1.  az  épület  hőtechnikai  jellemzőinek javítása külső határoló  szerkezetek (beleértve a
pince- és zárófödémeket) utólagos szigetelésével,

2. külső nyílászárók cseréje,

3. napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; a helyi elektromos rendszerhez,
illetve  a  hálózathoz  való  csatlakozáshoz  szükséges  elemek  (pl.  inverterek,  kétirányú
mérők) beszerzése és ezek kiépítésének költségei; megtermelt villamosenergiát mérő és
rögzítő eszközök.

3) Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolódik-e korábbi vagy folyamatban lévő hazai forrás
(pl.: Magyar Falu Program) keretében támogatásban részesülő projekthez! Amennyiben igen,
kérjük, határolja le a két projekt fejlesztésének tartalmát és fejtse ki.

Afejlesztés nem kapcsolódik korábbi vagy folyamatban lévő hazai forrás (pl.: Magyar
Falu Program) keretében támogatásban részesülő projekthez.

4) Kérjük, végezze el a vizsgálatot és mutassa be, hogy a támogatást igénylő/támogatási kérelem
tárgya  nem  tartozik  az  Általános  Útmutató  a  2021-2027-es  programozási  időszakban
meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum Kizáró okok listája alá!

Az ÁÚF dokumentumban felsorolt kizáró okok nem érintik jelen projektet az alábbiak
szerint:  

-  a  támogatást  igénylő  megfelel  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.
törvényben  (a  továbbiakban:  Áht.)  foglaltak  szerint  nem  felel  meg  a  rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének,

-  nem releváns  -  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaság  esetén,  ha  az  Áht.-ban
foglaltakszerint  a  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének
nem tett eleget,

-a támogatást igénylő olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint  átlátható szervezet,

- a támogatást igényló nem áll támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt,

- a támogatást igénylőnek harmadik személy irányában olyan kötelezettsége nem áll
fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
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- a támogatást igénylő a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan,
hamis vagy megtévesztő adatot nem szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot nem tett,

-a  támogatást  igénylő  jogerős  végzéssel  elrendelt  felszámolási,  csőd-,
végelszámolási  vagy  egyéb  -  a  megszüntetésére  irányuló,  jogszabályban
meghatározott - eljárás alatt nem áll,

2. Szakmai indokoltság, megalapozottság

2.1. A  helyzetelemzés  és  az  igényfelmérés  alátámasztja  a  tervezett  fejlesztés
indokoltságát, szükségességét.

Kérjük, mutassa be a tervezett fejlesztés indokoltságát, a felmerült igények (pl.: gazdasági, környezeti,
lakossági igények), problémák kifejtésével. Különösen térjen ki az alábbi szempontok bemutatására:

1) Mutassa  be,  hogy  mely  település(eket)  érinti  a  fejlesztés.  Mutassa  be  a  területi  ellátási
kötelezettség alapján ellátandó településeket és lakosságszámot! Kérjük térjen ki, a fejlesztéssel
érintett  település(ek)  demográfiai/morbiditási  és  mortalitási  mutatók  bemutatására,  annak
elemzése  a  régiós,  országos  adatok  tükrében.  Kérjük  térjen  ki  a  szolgáltatási  hiányok,
szükségletek bemutatására is. 

A  fejlesztés  Jászszentandrás  községben  valósul  meg.  A  település  lakosságszáma
2018. január 01-ei adatok alapján: 2399 fő. 

Népesség változása

Az ezredfordulót  követően Jász – Nagykun -  Szolnok megye népességvesztésének
üteme mind a megelőző évtized megyei üteméhez képest, mind pedig az ezredfordulót
követő országos ütemhez képest rendkívül felgyorsult, s napjainkhoz közeledve egyre
gyorsul. 10 év alatt 8 százalékkal esett vissza a népesség. Ez az ütem az országosnak
mintegy négyszerese, a megelőző évtized megyei népességcsökkenésének pedig közel
hétszerese.  A  megye  népességvesztésének  felgyorsulását  elsősorban  a  belső
migrációs tendenciák felerősödése, a lakosság egyre tömegesebbé váló elvándorlása
okozta.  Kisebb  részben pedig  a  természetes  demográfiai  folyamatok  alakulása:  az
élveszületések  számának  az  országos  ütemet  meghaladó ,  a  halálozások‐
gyakoriságának pedig az átlagos ütemtől elmaradó csökkenése idézte elő.

Jászszentandrás Község tekintetében alapvetően megegyező demográfiai folyamatok
mutathatók ki. A település lakónépessége tendencia-szerű csökkenést mutat, a 2018.
január 01-ei eszmei időpontban 2.399 fő lakta a falut, míg a 2011. évi népszámláláskor
még 2.552 fő lakosa volt.

Természetes szaporodás, fogyás

Természetes  szaporodásról  akkor  beszélünk,  ha  a  születések  száma  meghaladja  a
halálozásokét (a mutató pozitív előjelű), ellenkező esetben természetes fogyásról van szó (a
mutató negatív előjelű. Létezik a népesség változásának egy másik lehetséges módja, ez
pedig a be- és kivándorlás. Ez egyrészt azért fontos, mert a népesség abszolút értelemben
vett változását emiatt nem tudjuk pusztán a természetes szaporodás adataival magyarázni,
az ezzel foglalkozó elemzésekbe bele kell számolni a vándorlás problémáját. A lakónépesség
csökkenésének  egyik  egyértelmű  oka  a  természetes  szaporodás,  fogyás  arányának
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szignifikáns negatív  értékei,  mely  jellemzően folyamatosan negatív  tartományban van.  A
nevezett mutató értékét az élveszületések és a halálozások különbözete adja (ezer lakosra
vetítve). Jászszentandrás Község esetében az elmúlt időszakban akár -15; -16%-os értéket is
mutat  a  természetesen  szaporodás,  fogyás  egyenlege,  amely  a  Jász-Nagykun-Szolnok
megyei  és  a  Jászsági  Kistérségi  Helyi  Közösség  Egyesület  települések  (helyi  LEADER
közösség) átlagainak értékétől is jóval rosszabb.

A  falu  lakónépességének  tendenciaszerű  csökkenésének  alapvető  oka  a  természetes
szaporodás  /fogyás  negatív  mérlege,  amely  az  elmúlt  másfél  évtizedben  még  a
népességmegtartást  jelentő  0  értékhez  sem  közelített,  folyamatosan  –  13-15%-os
tartományban mozog, a népesség természetes fogyása állandósult jelenségnek tekinthető.

Népmozgalom (el- és odavándorlás)

A vándorlások célterületei az 1980-as években a nagyobb városok, megyeszékhelyek és a
főváros voltak, gyakorlatilag minden megye népesség kibocsátó volt. Az 1990-es években
fordult  a  tendencia,  a  megyeszékhelyek  és  főleg Budapest  vált  a  legnagyobb népesség
kibocsátóvá, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megye kivételével minden megye és régió pozitív
vándorlási  egyenlegű  területté  vált.  Igen  jelentős  részben  köszönhetően  a
megyeszékhelyeken  és  Budapesten  munkájukat  veszített  emberek  visszaköltözésének
állandó címükre. Azaz a radikális fordulat mögötti mozgató erő a válság, nem pedig a vidéki
területek vonzereje. A kétezres években a népesség továbbra is a megélhetési lehetőségeket
követi,  és az általános gazdasági  fellendülés  nyomvonalát  követve Közép-Magyarország,
Közép- Dunántúl és Nyugat-Dunántúl könyvelhetett el vándorlási nyereséget.

Az  ezredforduló  után  a  vándorlási  veszteség  ezer  lakosra  jutó  száma  hat  megyében
meghaladja a 20- as értéket, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 40-et is. Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Békés, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megye kevéssé képes megtartani a
fiatalabb  és  képzettebb  lakosait.  Vándorlási  egyenleg  értékét  az  adott  közigazgatási
egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők és az onnan másik közigazgatási
egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők számának különbözete adja (ezer
lakosra vetítve). Az odavándorlási és elvándorlási arányszám különbsége a belső vándorlási
egyenleg, amely azt mutatja meg, hogy egy adott település népessége valamely évben hány
ezrelékkel nőtt vagy csökkent a belső vándorlás következtében. Jászszentandrás esetében
sajnos tendenciaszerű, hogy többen hagyják el a települést, mint mennyien odaköltöznek.
Jászszentandrás  esetében az  el-és  odavándorlási  tendencia  kedvezőtlen képet  mutat  az
elmúlt  években:  az  elvándorlók  száma folyamatosan  magasabb az  odaköltözőknél,  és  a
„vándorlási olló” nyílik. Mindez azt is mutatja, hogy a település vonzereje évről évre csökken.

Települési korfa

A  gyermekkorúak  aránya  a  nyolcvanas  évektől  csökken,  ennek  mértéke  Jász-Nagykun-
Szolnokmegyében meredekebb, mint az országos átlag. Jászszentandráson a folyamatok
hasonlóképpen zajlottak, mint a megyében. Az országos átlaghoz képest Jászszentandráson
mind a fiatalkorúak, mind az idős lakosság aránya magasabb volt, vagyis az aktív korosztály
kevesebb a faluban, mint országos szinten. Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy
korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és növekszik az özvegyek aránya. A
demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

- növekszik az átlagéletkor,

- magasabb a középkorúak halandósága,

- nők hosszabb élettartama („feminization of ageing”).

Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend-
szeri megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az
idős  ember  egyedül  marad,  izolálódik,  szellemi  és  fizikai  aktivitása  hanyatlik,  önellátási
képessége beszűkül. Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen
gyakori  a  depresszió  és  a  dementia  kialakulása.  Jellemző,  hogy a betegségek általában
együttesen  fordulnak  elő,  különösen  70  éves  kor  fölött  jellemzőek  a  súlyos,  krónikus
megbetegedések  és  az  előrehaladott  dementia,  melyek  azt  vetítik  előre,  hogy  az  egyre
idősebb, beteg emberek és már a fiataloknál is egyre súlyosabb és krónikus problémák
kialakulása miatt (akiknek száma csak növekedni fog a környezeti, táplálkozási okok miatt) a
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jövőben  is  nagy  szükség  lesz  a  helyi  orvosi  rendelőre,  minőségi  egészségügyi
szolgáltatásokra.  A  rendelő  felújíása  és  a  gyermekjóléti  alapellátások  fejlesztése  pedig
hosszú távon a település által nyújtott szolgáltatások színvonálát emeli.

Az  ezredfordulót  követően  felgyorsult  és  az  azonos  időszak  országos  dinamikáját  is
meghaladóan alakult a megye lakosságának elöregedése. 2001 ben az ún. öregedési index‐
országos  szinten  még  100  alatt  maradt,  vagyis  több  volt  a  gyermekkorúak  száma  az
össznépességen belül,  mint az időskorúaké. Jász Nagykun Szolnok megye akkor még az‐ ‐
országosnál kedvezőbb mutatóval rendelkezett ezen a téren. Az elmúlt évtizedben azonban
88,1 ről, 121,5 re romlott a megye öregedési indexe, mialatt az országos mutató 91,3 ról,‐ ‐ ‐
116,6 ra változott.‐

Az  adott  területen  lakóhellyel  rendelkező  60-x  éves személyek  száma száz  0-14  évesre
vetítve mutató adja meg az öregségi indexet, amely a településen 1,81%-os értéket vesz fel.
A mutató forrása a két népszámlálás között továbbvezetett adat az évenkénti természetes
népmozgalmi (születés, halálozás, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat, válás) és
vándorlási (belföldi, nemzetközi) statisztikák adatai alapján kerül kidolgozásra. Mivel ez a
mutató a gyermekkorúak számát és arányát nem veszi figyelembe, az öregedés aktuális
állapotát jelzi.

2) Mutassa be a fejlesztéssel közvetlenül érintett célcsoportot általánosan (statisztikai adatokkal
alátámasztva).  (A projekt célcsoportjai azok a személyek, szervezetek, illetve ezek csoportjai,
amely(ek)  életkörülményeit,  működésüket  a  projekt  végrehajtása  befolyásolja.  A  befolyás
megmutatkozhat az eredmények és hatások tekintetében, éppen ezért nemcsak a projekt által
közvetlenül  érintettek  (pl.  az  adott  településen  élők)  tartozhatnak  a  célcsoportba,  hanem  a
hatásterületen élők és tevékenykedők is.)

A projekt célcsoportja a település teljes lakossága, de ugyanakkor hatással bír a környező
települések, illetve a településen és a környezetében működő gazdálkodó szervezetekre,
üzemekre. Továbbá jelentősen növeli a betelepülni vágyó fiatalok, családok letelepedési
kedvét is.

Egészségügyi közszolgáltatások

Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési

önkormányzati feladatok tekintetében:

- háziorvosi ellátás,

- fogorvosi alapellátás,

- alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek),

-védőnői ellátás,

- iskola- és ifjúság orvosi ellátás.

Településen háziorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi ellátás működik 1-1 fővel. Az
alapellátás ezáltal  megoldott  a lakosság számára. A szakellátások 30 km-es körzetben
elérhetőek. Gyermekorvosi ellátás a településtől 8-10 km-es körzetben áll rendelkezésre.

A  védőnő  rendszeresen  végez  szűrővizsgálatokat  a  kisgyermekek  részére  valamint
méhnyakrákszűrést szűrést a felnőtt nők körében. A háziorvos helyben végzett vérvétellel
a laborvizsgálatok gyorsabb lefolyásához segítséget nyújt. Az önkormányzat hozzájárul a
vér  szállításához  a  háziorvos  és  a  labor  között.  A védőnői  státuszvizsgálatokat  2017.
szeptember 1-től  felváltotta  a  koragyermekkori  program keretében végezendő védőnői
szűrővizsgálatok,  amelyek  a  szülői  kérdőív  kitöltésével  a  szülői  megfigyelés  által  a
gyermekek fejlődését  vizsgálja.  A szülői  megfigyelésen alapuló kérdőív célja  a  szülők
gyermekeik  fejlődésével  kapcsolatos  ismereteinek  bővítése  a  védőnők,
házi/gyermekorvosok munkájának segítése. A kérdőív segítségével a szülők tapasztalatai
is bekerülnek a rendszerbe, annak érdekében, hogy időben felfedezhetőek legyenek azok
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a problémák, amelyek a korai intervencióval befolyásolni lehet. A szülői kérdőív érinti a
nagymozgás,  finommotorika,  kommunikáció,  beszéd,  értelmi  és  szociális  fejlődést.  A
szülői kérdőívet 1 hónapos és 6 éves kor között összesen 12 alkalommal kell a szülőknek
kitölteniük.

3) Kérjük, mutassa be a fejlesztéssel érintett terület műszaki állapotát, feltárt problémáit.

Az orvosi rendelő épületének energetikai  korszerűsítése és akadálymentesítése a TOP-
3.2.1 forrásból a korábbi években megvalósult, de az épület belső tere és a tetőszerkezet
nem lett felújítva. Azonban a belső terének műszaki, esztétikai állapota elavult, felújításra
szorul.  A  belső  tereinek,  helyiségeinek  elrendezése  nem  megfelelő  az  ellátott
szolgáltatások megfelelő minőségű ellátásához. A tervezett felújítás építési engedély és
bejelentés nélkül végezhető.

4) Kérjük,  mutassa  be  a  fejlesztéssel  érintett  szolgáltatások  jelenlegi  személyi  feltételeinek
rendelkezésre állását (orvosi,  védőnői és asszisztenciális humánerőforrás,  betöltetlen praxis,
stb.), az esetleges hiányokat!

Jelenleg 1 fő háziorvos praktizál, aki az iskola-egészségügyi szolgáltatást is ellátja egyben.
A védőnői szolgálat  1 fő és a Családsegítő-  és gyermekjóléti  Szolgálat 1 fő is szintén
működik a fejlesztendő épületben. Hiányzó praxis, hiányzó humánerőforrás nincs.

5) Szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti  alapellátások  fejlesztése  esetén  kérjük  a
fejlesztendő  szolgáltatásra  vonatkozóan  az  alábbi  igényfelmérési  szempontok  bemutatására
térjen ki: 

IGÉNYFELMÉRÉS

Az igényfelmérés megtörtént és alátámasztja a fejlesztés céljait.

Az  elkészült  kérdőívek  átadásra  kerültek  a  polgármester  részére,  aki  az  elektronikus
kérdőívezés mellett döntött, melynek az átláthatósága, kiértékelése könnyebb és gyorsabb. 

A tevékenységek jellegéből adódóan az igényfelmérés célcsoportja a község lakossága, illetve
a településre különféle gyakorisággal járó járási és környékbeli népesség. A célcsoport nem
került  további  szűkítésre,  mivel  funkciójánál  fogva  –  korra,  nemre,  iskolai  végzettségre,
foglalkozásra való tekintet nélkül minden népességcsoport várhatóan használja majd

A vizsgálat – a fentiekben már vázoltak szerint – kérdőíves felmérés formájában, elektronikus
formában zajlott.  Ezen  kívül  a  fejlesztések  tervezésénél  természetesen  figyelembe  vette  az
önkormányzat  a  korábbi  személyes  szakmai,  illetve  informális  beszélgetéseken  előkerülő
igények és javaslatok is.

Az elektronikus kérdőív esetében lehetőség volt magyarázatok hozzáfűzésére is, amelyből
hasznos információkat nyerhettünk.

Az egyes kérdésekre adott válaszokat általában a teljes mintára vonatkoztatva elemeztük.

 Indokoltság – szignifikáns különbségek – esetén további finom bontású elemzés történt:

• nemek szerinti bontásban
• korcsoportok szerinti bontásban és
• lakhely szerinti bontásban.

Ennek megfelelően szükséges az említett három jellemző szerint áttekinteni a mintát.

Eredmények bemutatása:

9



10



11



12



13



15.  Amennyiben  véleménye,  javaslata  van  a  tervezett  fejlesztéssel
kapcsolatban, írja le!

6 válasz

Az  idősek  számára  könnyen  használható  mellékhelység  kialakítása  nagyon  fontos  lenne.

(magasított wc, kapaszkodó)

A rendelő felújítása fontos. Van egy fontossági sorrend benne. A villany hálózat felújítása illetve a

vizes blokk felújítása rendkívül nagy munkával jár és ezek a munkák bontással  járnak. Tehát

ebből  következik a burkolatok cseréje és a festés. Festés előtt  persze célszerű lenne még a

nyílászárók  cseréje  is.  Annyi  a  kérésem,  hogy  rosszabb  ne  legyen  felújítás  után,  mert  más

településeken  volt  már  rá  példa.  A  színeket  válasszák  meg  jól,  hogy  barátságos,  otthonhoz

hasonlóak legyenek,  mivel  a betegek nem jó kedvükből  járnak oda.  Meleg színeket javaslok,

természetes  vagy  természetes  hatású  burkoló  anyagokat.  Ami  még  eszembe  jutott,  hogy  a

családsegítő melletti folyosó rész legyen rendezettebb, úgy néz ki, mint valami lomtár. Köszönöm

🙂
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Az idős  hölgyeknek,  mozgásukban korlátozottaknak a WC-ben kapaszkodó és WC magasító

kellene!

Az orvosi rendelő külső és részlegesen belső felújításon már két éve átesett.  A mellette lévő

Művelődési ház épülete viszont siralmas, azt kellene már felújítani.

Mellékhelység újjítása, pelenkázó kényelmesebb kialakítása.

Jó  lenne  ha  mozgásszervi  problémákra  helyben  lehetne  kezelést  kapni.  Különböző  gépi,

orvostechnikai  eszközökkel.  Dr.  Kolláth  Bálint  Főorvos  Úrnak  van  sok  ilyen  kihasználatlan

eszköze otthon. Ha a kedves felesége Ágika, mint tapasztalt ápolónő, kórházban is dolgozott,

vállalná a gyógykezelést heti  néhány alkalommal, az sokat segítene a betegeken. Mert sokan

járóbeteg ellátásra el sem tudnak járni a kórházba. Természetesen fizetést kapna a községtől,

vagy  a betegek is  fizetnének valamennyit  a  kezelésért.  Volt  már  pl.  fizetős  masszázs is.  fel

kellene mérni az igényt, az önkormányzat kocsija , ha szükséges be is vihetné a szolgáltatást

igénybe  vevőket.  Én  ezt  a  munkát  nem  tartom  az  összeférhetetlenségi  kategóriába  a

Polgármester Úrral.

A projekt benyújtását megelőző 3 évben, a Család- és gyermekjóléti szolgálat adatai:

2021. év
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2020. évi

16



2019. évi
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2.1.3. A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés)

Az  EU  Közös  rendelkezésekről  szóló  2021/1060/EU  rendelete  73.  cikk  (2)  c)  pontja  alapján  az
alábbiak rövid bemutatása, összefoglalása, becslése szükséges a teljes projekt vonatkozásában.

Kérjük bemutatni, hogy a választott műszaki megoldások a legoptimálisabbak a tervezett célok
eléréséhez. Itt szükséges szövegesen bemutatni, hogy:

1) A projekt műszaki tartalmának meghatározása előtt milyen változatokat vizsgáltak/vizsgálnak
(pl.:  létesítmény  elhelyezése,  műszaki  kialakítási  változatok,  méretezésre,  kapacitásra,
szolgáltatási színvonalra vonatkozó változatok stb., amelyik releváns).

A  tervezett  projekt  nagyban  hozzájárul  a  közszolgáltatáshoz  való  egyenlő  esélyű
hozzáféréshez. Az orvosi rendelő felújításával bővül a helyben is korszerű körülmények
között igénybe vehető közszolgáltatások köre, ez is hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen
az  elvándorlás  mértéke.  A  fejlesztés  pozitív  hatással  van  a  munkahelyteremtésre  is,
hiszen az egészségügyi dolgozók szívesebben jelentkeznek egy olyan munkahelyre, ahol
színvonalas  körülmények  várják  őket.  A  település  szerencsére  nem  küzd
munkaerőhiánnyal az egészségügyben.

A projekt előkészítése során  az épület jelenlegi használata során felmerülő problémák,
javaslatok figyelembevételre kerültek.

A  felújításra  kerülő  épületben  az  elmúlt  években  az  önkormányzat  –  anyagi
lehetőségeihez mérten - csak a legszükségesebb állagmegóvó munkálatokat végezte el.
Mára  elengedhetetlenné vált  az  épület  belső felújítása,  ezáltal  a  lakosságnak nyújtott
egészségügyi szolgáltatások minőségi fejlesztése. 

A rendelők, tanácsadók, fogadó- és kiszolgáló helységek nem korszerű, nem felelnek
meg az egészségügyi alapellátás és szociális alapszolgáltatások alapvető feltételeinek.
Az eszközpark hiányos. A projekt keretében olyan új eszközök beszerzésére kerül sor,
amelyekkel korábban nem rendelkezett az intézmény, vagy a meglévők cseréje indokolt.

A  projekt  eredményeképpen  az  intézmény  struktúrája  nem  változik,  ugyanakkor  az
épületben  megvalósuló  fejlesztések  révén  a  szolgáltatások  színvonalának  javulása
várható. A  fejlesztés  a  költségek  és  a  hatások  figyelembevételével  a  reális,
legoptimálisabb,  hosszútávon  fenntartható  változat  szerint  került  kidolgozásra.  A
tervezett  tevékenységek  biztosítják  a  célok  elérését,  azonban  túlzó,  felesleges
kapacitásokat nem eredményeznek.

2) Kérjük  a  felmerülő  megoldási  javaslatok  részletes  leírását,  elemzését,  a  megvalósíthatatlan
változatok kizárását, több megvalósítható megoldás felvázolását, feltételeinek vizsgálatát.

3) Kérjük, hogy a megvalósítható és a kitűzött célt teljesítésére alkalmas változatokra adjanak egy
nagyságrendi  költségbecslést,  mind  a  beruházási,  mind  a  várható  üzemeltetési  és  pótlási
költségekre vonatkozóan.

4) Kérjük bemutatni, hogy a tervezett tevékenységek biztosítják a célok elérését, azonban túlzó,
felesleges kapacitásokat nem eredményeznek.

5) Kérjük szövegesen bemutatni  a változatok várható társadalmi  hasznát  és hatásait,  valamint
számszerűsíteni az alábbiak közül a releváns mutatókat: 

Releváns mutató:

- A fejlesztéssel érintett ellátásban részesülők száma: 2017 (fő)

- Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói: nem
releváns 

- A  fejlesztéssel  érintett  főzőkonyha/melegítőkonyha/tálalókonyha  által  ellátottak
száma: nem releváns.
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6) Kérjük indokolni, hogy a költségek és hatások figyelembevételével miért a javasolt változat a
legoptimálisabb  (pl.:  legkisebb  költségű  változat,  költséghatékony  változat,  legnagyobb
társadalmi hatást elérő megoldás).

7) Felhívjuk  a  figyelmüket,  hogy  a  Pályázati  Felhívásban  meghatározott  fenntarthatósági
szempontok  (pl.  vízvisszatartásra  vonatkozó  előírások,  energiahatékonyság  elérése,  barna
mezős területek hasznosítása stb.)  mindenképpen figyelembevételre  kerüljenek a változatok
kidolgozása és értékelése során.

2.2.A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.1. pontjában foglalt elvárásoknak.

1) Kérjük röviden bemutatni a támogatást igénylő szervezetet, szervezeteket.

Az Alföld és a megye északi részén, a Jászság északkeleti határán fekszik, közvetlenül
Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyék találkozásánál. Budapestről kb. 100, Szolnoktól
kb. 50 km-re található. Szomszédos települések: közúton csak Jászapáti és Heves érhető
el. A község infrastruktúrája fejlett, a 31-es számú út jelenti a fő közlekedési irányt, illetve
a 3228j számú út, amely összeköti Jászszentandrást Jászapátival. Vasútvonal nem halad
át a falun, legközelebbi vasútállomás 10 km-re (Jászapáti) és 11 km-re (Heves) van. A
belső utcák  95%-a szilárd burkolatú, gyalogosközlekedésre 35,43 km hosszúságú járda
szolgál.  A  belterület  teljes  területén   kiépített  a  villamosenergia,  a  telefonhálózat,  a
vezetékes  víz  és  a  vezetékes  gáz.  Legutóbbi  fejlesztések  során  kiépítésre  került  a
szennyvízcsatornázás, és a kábeltelevízió széles sávú internethasználattal. Ezenkívül 25
közkifolyó, illetve 58 tűzcsap található a községben. A Polgármesteri Hivatal a község
életével és a lakosság ügyeivel kapcsolatos teendőit 12 fő látja el Germán Judit jegyző
vezetésével.

Jászszentandráson  a  2019.  évi  önkormányzati  választásokat  követően  az  alábbi
képviselő-testület végzi a település irányítását:

Kolláth Bálint polgármester,  Gonda László alpolgármester, Csontos Magdolna, Csikós
Lajosné, Bagdi Attila, Nagy Tamás, Kozma István képviselő-testületi tagok. A település
életében  fontos  szerepet  játszanak  a  helyi  civil  szerveződések,  alapítványok,  klubok,
egyesületek.

Projektgazda: Jászszentandrás Községi Önkormányzat

Projektgazda hivatalos képviselője: Kolláth Bálint polgármester

Projektgazda jogi formája: Önkormányzat

Projektgazda székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 96.

Projektgazda adószáma: 15409814-2-16

Projektgazda e-mail cím: igazgatas@jaszszentandras.hu

Projektgazda telefonszám: 57/446-006

Honlap: www.jaszszentandras.hu

Az  önkormányzatok  működését  a  jelenleg  hatályos  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény
szabályozza: 

1. településfejlesztés, településrendezés;

2.  településüzemeltetés  (köztemetők  kialakítása  és  fenntartása,  a  közvilágításról  való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása  és  fenntartása,  közparkok  és  egyéb közterületek  kialakítása  és  fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
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5.  környezet-egészségügy (köztisztaság,  települési  környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti  szervezet  támogatása,  a  kulturális  örökség  helyi  védelme;  a  helyi
közművelődési tevékenység támogatása;

8.gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

8a.szociális  szolgáltatások  és  ellátások,  amelyek  keretében  települési  támogatás
állapítható meg; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14.  a  kistermelők,  őstermelők  számára  -  jogszabályban  meghatározott  termékeik  -
értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhőszolgáltatás;

21.  víziközmű-szolgáltatás,  amennyiben  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

2) Konzorciumi együttműködés esetében kérjük röviden kitérni arra, hogy az egyes partnerek milyen
tevékenység elvégzését tervezik.

Ezen szempont az adott projektnél nem releváns.

3) Kérjük térjen ki a projektmenedzsment feladatok ellátását milyen módon tervezi elvégezni.

A projektmenedzsment feladatok lebonyolítását a Kedvezményezett  a 272/2014. (XI.  5.)

Korm.  rendeletben  foglalt  feltételeknek  megfelelően  közszféra  szervezet  bevonásával

tervezik.

A  projektmenedzsment  szervezet  feladata  lesz  a  projekt  szakszerű  lebonyolításának

biztosítása. A szervezet feladatai közé tartozik az érintettekkel történő kapcsolattartás, a

projekt  egyes  tevékenységeinek  koordinálása,  a  projekt  időtervének  aktualizálása,

szakmai beszámolók, jelentések készítése és a pénzügyi elszámolás zavartalanságának

biztosítása. A projektmenedzsment szervezetben várhatóan 2 fő fog közreműködni. (1-1 fő

projektmenedzser és pénzügyi vezető) A szervezetnél várhatóan az alábbi szakértő fog

közreműködni a projekt végrehajtásában:

A projektmenedzser:
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- összesíti, koordinálja, és meghatározza a projekt műszaki tartalmát, és feladatait,

-  a  projekttel  kapcsolatos  szükséges  döntéseket  a  Polgármester,  illetve  a  Képviselő-
testület elé terjeszti,

- ellátja a döntés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

- ellátja a támogató intézményrendszerével, elsősorban a Közreműködő Szervezettel való
kapcsolattartást,

- elkészíti a szükséges jelentéseket, mind a pályázó szervezet, mind pedig a Támogató,
illetve Közreműködő Szervezet felé,

- biztosítja a külső ellenőrzés lehetőségét,

- előkészíti a szükséges külső vállalkozók bevonásához szükséges anyagokat, előterjeszti,
és lebonyolítja a szerződéskötést,

- szerződéskötések, munkaszerződések előkészítése.

- a végrehajtás során együttműködik a bevont  vállalkozóval,  koordinálja  a feladatokat,
ellenőrzi a teljesítést,

A pénzügyi vezető feladata a projekt pénzügyi és kontrolling feladatainak koordinálása,
számlák  vezetése,  összegyűjtése,  kifizetési  kérelmek,  időszakos  beszámolók
előkészítése,  a projekt  pénzügyi  koordinálása.  Mindenképpen elvárás a részünkről,
hogy rendelkezzen kellő tapasztalattal EU-s projektek lebonyolításában.

A pénzügyi vezető várható feladatai:

- A projekt terv pénzügyi részének aktualizálása, szükséges módosítások végrehajtása,
engedélyeztetés.

- Szerződéskötések, munkaszerződések pénzügyi előkészítése.

-  A projekt  pénzügyi  részének koordinálása,  kapcsolattartás  a fejlesztésben  résztvevő
intézményekkel, a Közreműködő Szervezettel, és az Irányító Hatósággal.

- A projekt pénzügyi folyamatainak felügyelete, a cash-flow és a pénzáramok folyamatos
figyelemmel kísérése.

-  Épületelújítás,  eszközbeszerzések  elszámolásának  végzése  a  KSZ  által  megküldött
pénzügyi elszámolásokat rögzítő formanyomtatványok naprakész vezetése.

-  Kifizetéseket  igazoló  számlák,  szállítólevelek  és  egyéb  dokumentumok  előkészítése,
ellenőrzése, könyvelése.

- Időközi pénzügyi jelentések készítése.

-  A  projekt  megvalósítása  során  keletkezett  pénzügyi  teljesítések  végzése
(készpénzfizetési és átutalási számlák), a pénzügyi tevékenységek nyilvántartása és
folyamatos ellenőrzése.

- Menedzsmentüléseken való részvétel.

- Záró-értékelő pénzügyi jelentés elkészítése

4) Kérjük,  adja  meg a fejlesztendő intézmény fenntartóját  és az intézménynek helyt  adó épület
tulajdonosát!

Az  épület  tulajdonosa,  fenntartója  a  támogatást  igénylő  Jászszentandrás  Községi
Önkormányzat.

2.3.A projekt  csak a  jelen Felhívás  2.1.  pontjában  meghatározott  támogatható  tevékenységekhez
igényel  támogatást,  és  nem  tartalmaz  a  Felhívás  6.1.  pontjában  felsorolt  nem  támogatható
tevékenységeket.

A  projekt  csak  a  jelen  Felhívás  2.1.  pontjában  meghatározott  támogatható
tevékenységekhez igényel támogatást, és nem tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában felsorolt
nem támogatható tevékenységeket.
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1) A  projekt  keretében  tervezett  összes  tevékenységet  (önállóan  támogatható,  a  kötelezően
megvalósítandó és a választható tevékenységeket) a rendelkezésre álló információk alapján az
alábbi  táblázatos formában kérjük bemutatni  és besorolni  azokat  a  Felhívás 2.1.  pontjában
szereplő releváns tevékenységek alá.

Projekt keretében
érintett szolgáltatás

megnevezése és címe

A tervezett
tevékenység
megnevezése

A tevékenység rövid
bemutatása

A Felhívás 2.1 pontja
szerinti támogatható
tevékenységhez való
pontos besorolása

(Felhívás adott
pontjának pontos
hivatkozásával)

Háziorvosi  szolgáltatás
(5136  Jászszentandrás,
Rákóczi út 88.)

Rendelő
fejlesztése

A  háziorvosi,  iskolaorvosi
szolgáltatás  ellátásának
helyet  adó  rendelő
felújítása.

2.1.1 A) - a1)

Védőnői  szolgáltatás  (5136
Jászszentandrás, Rákóczi út
88.)

Tanácsadó
fejlesztése  +
eszközbeszerzés

Védőnői  tanácsadó
fejújítása  +
eszközbeszerzés 

2.1.1 A) - a1)
2.1.2.1 - 5) 

Szociális  alapszolgáltatások
és gyermekjóléti alapellátások
(5136  Jászszentandrás,
Rákóczi út 88.)

Tanácsadó
fejlesztése

Családsegítő  tanácsadó
felújítása 

2.1.1 D) D1 – d1) - 1)

Összes  szolgáltatás  (5136
Jászszentandrás, Rákóczi út
88.)

Kötelező
tájékoztatás,
nyilvánosság
biztosítása

„ÁÚF  21-27”  c.
dokumentum  10.  fejezete
és a Felhívás 6.2. 1) pontja
alapján

2.1.2.1. - 4) 

Összes  szolgáltatás  (5136
Jászszentandrás, Rákóczi út
88.)

Energiahatékonys
ági és a megújuló
energia
felhasználás
bővítése
szempontok
érvényesítése

A  védőnői  szolgálatnál  a
nyári  felmelegedés
csökkentése  (hűtés)
érdekében beépítésre kerül
egy  levegő-levegő
hőszivattyú  mono  split
kivitelben.

2.1.2.1. - 3)
2.1.2.2 - a5)

Összes  szolgáltatás  (5136
Jászszentandrás, Rákóczi út
88.)

Családbarát 
funkciók 
elhelyezését, 
kialakítását 
megvalósító 
fejlesztések (pl.: 
játszósarok 
kialakítása)

Játszósarok kialakítása

2.1.2.2 A - a1)

Összes  szolgáltatás  (5136
Jászszentandrás, Rákóczi út
88.)

A  hatályos
jogszabályoknak
megfelelő,
kötelezően
(minimálisan)
előírt  számú
parkoló-férőhely
és akadálymentes
parkoló-férőhely
létesítése.
Indokolt  esetben,
a  hatályos
jogszabályokban
minimálisan  előírt
szám  feletti
parkoló-férőhely
és akadálymentes
parkoló-férőhely
létesítése  is
támogatható,

Parkoló(k) kialakítása

2.1.2.2 A - a2)
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melyet  a
megalapozó
dokumentumban
szükséges
bemutatni  és
alátámasztani.

Összes  szolgáltatás  (5136
Jászszentandrás, Rákóczi út
88.)

Kerékpár
támaszok  és
tárolók  kiépítése,
korszerűsítése.

Kerékpár tárolók kiépítése

2.1.2.2 A - a3)

Védőnői  szolgálat  (5136
Jászszentandrás,  Rákóczi  út
88.)

Járműbeszerzés:
személygépkocsi,
elektromos
meghajtású
személygépkocsi,
segédmotoros
kerékpár, kerékpár,
elektromos
rásegítésű
kerékpár
beszerzése.

Kerékpár beszerzése

2.1.2.2 A - a11)

Összes  szolgáltatás  (5136
Jászszentandrás,  Rákóczi  út
88.)

Akadálymentesítés

A  teljes
akadálymentesítéshez
szükséges  hiányzó
tevékenységek
megvalósítása:

 taktilis  burkolati  jelek
beépítése a padlóburkolatba

 helységek  feliratozása
braille írással
 indukciós hurok kialakítása

2.1.2.1. -
1) 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási kérelemnek legalább egy önállóan támogatható tevékenység
megvalósítását tartalmaznia kell, a Felhívás 2.1.1. pontjával összhangban.

A  megvalósítandó  infrastrukturális  beavatkozások  pontos  részleteit,  a  végleges  műszaki
tervdokumentációval együtt elegendő a támogató döntés után az 1. mérföldkő teljesítéséig bemutatni.

2.4.A projekt  tervezett  tevékenységei  megfelelnek  a  Felhívás  2.3.,  5.  és  6.2.  pontjában  foglalt
műszaki-szakmai elvárásoknak.

Kérjük, fejtse ki részletesen a tervezett fejlesztés illeszkedését a felhívás 2.1., 2.3.,  5.  és  6.2.
pontjában  foglalt  műszaki-szakmai  elvárásokhoz,  különösen  az  alábbi  szempontok  bemutatására
kitérve:

1) Amennyiben a projektben közös használatú helyiségek is érintettek (pl.: öltözők, folyosók), ahol
több  szolgáltatás  működik  együtt  és  ezek  között  van  olyan  szolgáltatás,  amely  nem
támogatható, kérjük, mutassa be a közös helyiségben együtt működő szolgáltatások leírását és
gyakorlati működésüket.

Ezen szempont az adott projektnél nem releváns, mivel nem működik olyan szolgáltatás,
amely nem támogatható.

3) Új  építés  esetén  kérjük,  mutassa  be  az  új  építés  indokoltságát!  Térjen  ki  arra,  hogy  miért
költséghatékonyabb az új építés. Amennyiben az új építést követően nem kerülnek integrálásra
az egészségügyi alapszolgáltatások, annak indoklása, alátámasztása.

Ezen szempont az adott projektnél nem releváns, mivel nem történik új építés.

4) Ingatlankiváltás  esetén  részletezze  a  kiváltás  szükségességét,  illetve  a  kiváltott  ingatlan
jövőbeni hasznosítását.

Ezen szempont az adott projektnél nem releváns, mivel nem történik ingatlankiváltás.

5) Ingatlanvásárlás esetén: az ingatlanvásárlás szükségességének és annak bemutatása, hogy a
támogatást igénylő számára nem áll rendelkezésére olyan ingatlan, amelyet az ellátására tudna
hasznosítani.

Ezen szempont az adott projektnél nem releváns, mivel nem történik ingatlanvásárlás.
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6) Mutassa be a projektben tervezett kötelezően megvalósítandó tevékenységek megvalósítását
(energiahatékonysági  szempontok  érvényesítése,  akadálymentesítés,  infokommunikációs
akadálymentesítés, azbesztmentesítés, nyilvánosság biztosítása)!

Azbesztmentesítés nem releváns. 

A  teljes  akadálymentesítéshez  szükséges  hiányzó  tevékenységek  megvalósításra
kerülnek:

- taktilis burkolati jelek beépítése a padlóburkolatba

- helységek feliratozása braille írással

- indukciós hurok kialakítása

A  felhívás  2.1.2.1.  „Kötelezően  megvalósítandó,  önállóan  nem  támogatható
tevékenységek”  pontja  alapján  a  nyilvánosság  biztosítása  megvalósul  a  projekt
megvalósítása  során.  Alkalmazva  a  hatályos  jogszabályokban  meghatározott
tájékoztatási  és  nyilvánossági  kötelezettségeket  a  „Kedvezményezettek  tájékoztatási
kötelezettségei  Plusz”  c.  útmutató  és  az  Arculati  Kézikönyv  Plusz”  c.  dokumentum
alapján.

A védőnői szolgálatnál a nyári felmelegedés csökkentése (hűtés) érdekében beépítésre
kerül egy levegő-levegő hőszivattyú mono split kivitelben. (megújuló)

7) Mutassa be a Felhívás mellékletét  képező „Beszerzendő eszközök listájában”  a beszerezni
kívánt eszközöket, illetve azok szükségességét, indokoltságát, szakmai minimumfeltételekhez
való illeszkedését. 

Védőnői ellátás fejlesztése esetén amennyiben a védőnői körzeten belül a mobil informatikai
eszközök  beszerzése  nem indokolt  (minden  védőnő  részére  biztosítottak),  mutassa  be  az
eszközök rendelkezésre állását, vagy, hogy milyen más forrásból biztosítja ezeket a támogatást
igénylő.

Beszerezni kívánt eszközök:

Védőnői szolgálat

1 db LENOVO Thinkbook 15 G2 ITL (20VE00G2HV) típusú ásványszürke színű notebook
beszerzését kívánjuk megvalósítani. A védőnői szolgálat jelenleg nem rendelkezik mobil
eszközzel, ezért indokolt és kötelező legalább 1 db eszköz beszerzése.

Indoklás: A  felhívás  alapján:  „Kötelező  védőnőnként  1  darab  mobil  informatikai  eszköz
beszerzése,  amennyiben  a  projekt  védőnői  szolgáltatás  fejlesztésére11  (is)  irányul!  A
támogatási  kérelem  benyújtásához  képest  5  évnél  idősebb  informatikai  eszközök  cseréje
kötelező! A mobil informatikai eszköz beszerzése nem kötelező abban az esetben, ha a védőnői
körzeten belül a mobil informatikai eszközök minden védőnő esetében biztosítottak, illetve, ha a
támogatást igénylő a mobil informatikai eszközök beszerzését más forrásból biztosítja.”

A védőnői szolgálat nem rendelkezik mobil informatikai eszközzel, ezért indokolt és kötelező
legalább 1 db eszköz beszerzése.

1 db 3 részes paraván és 1 db forgó vizsgáló szék beszerzését kívánjuk megvalósítani,
mivel a jelenlegi eszközök elhasználódtak, cserére szorulnak.

Indoklás: A felhívás alapján „Védőnői tanácsadónként kötelező a védőnői méhnyakszűréshez
szükséges eszközök beszerzése, amennyiben a projekt védőnői szolgáltatás fejlesztésére (is)
irányul! Ez alól kivételt jelent, ha más forrásból a fejlesztésre kerülő védőnői tanácsadó részére
az eszközök beszerzésre kerültek, vagy egyéb módon biztosítottak.”

A védőnői szolgálat nem rendelkezik teljeskörűen az előírt eszközökkel, ezért  indokolt a fent
részletezett eszközök beszerzése.

1 db 4 üléses várótermi pad beszerzését kívánjuk megvalósítani, mivel a jelenlegi padok
elhasználódtak.
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Indoklás:  A  felhívás  szakmai  mellékletében  foglaltak  szerint  (Beszerezhető  eszközök
listája/védőnői tanácsadó/Egyéb, a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben szereplő eszközökön
felül  beszerezhető  eszközök),  egyéb  beszerezhető  eszközként  beszerezni  kívánunk  1  db
várótermi padot a védőnői tanácsadóhoz.

1  db  kerékpárt  kívánunk  beszerezni  a  védőnői  szolgálat  munkavégzésének
megkönnyítése érdekében.

Indoklás:  A  felhívás  2.1.2.2.  Választható,  önállóan  nem  támogatható  tevékenységek,  A)
Egészségügyi alapellátás esetén:, a11)  pontja alapján lehetőség van kerékpár beszerzésére.

1  db  fa  gyerek  asztalt  2  db  natúr-fehér  székkel  kívánunk  beszerezni  az  épületben
kialakításra kerülő játszósarok érdekében.

Indoklás:  A  felhívás  2.1.2.2.  Választható,  önállóan  nem  támogatható  tevékenységek,  A)
Egészségügyi  alapellátás  esetén:,  a1)   pontja  alapján  lehetőség  van  Családbarát  funkciók
elhelyezését,  kialakítását  megvalósító  fejlesztések  (pl.:  játszósarok  kialakítására).  Ehhez
kapcsolódva kívánjuk ezen eszközt beszerezni.

8) Amennyiben a projekt keretében járműbeszerzést tervez, kérjük, mutassa be az alábbiakat: 

o a  jármű  beszerzésének  indokoltságát,  a  felhasználás  lehetőségét,  az  ellátandó
tevékenységeket;

o a járművet használó humánerőforrás bemutatása;
o a járművel elért célcsoport bemutatása;
o annak  bemutatása,  hogy  a  jármű  fenntartását  hogyan  kívánja  biztosítani  a  projekt

megvalósítása után;
o gépjármű átalakítása esetén, az átalakítás szükségességének bemutatása. 

A projekt  keretében 1 db kerékpár  beszerzése valósul  meg.  A kerékpár  a védőnői
szolgálat  munkáját  segíti.  Az  érintett  célcsoport  a  védőnői  ellátás  által  érintett
személyek, családok. (területi és iskolai) A jármű karbantartását az önkormányzat saját
forrásból biztosítja a projekt megvalósítása után.

9) Egészségügyi  alapellátás  esetén  mutassa  be  a  tervezett  informatikai  fejlesztéseket,  az
informatikai  rendszer  illeszkedését  a  tervezett  szakmai  struktúrához,  illetve  a  tervezett
munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen
kapcsolódnak  a  tervezett  orvos-szakmai  tevékenységhez.  Kezdje  a  jelenlegi  informatikai
rendszer bemutatásával (hardware, medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra jelenlegi
állapota, hiányosságai, stb.).

Ezen  szempont  az  adott  projektnél  nem  releváns,  mivel  nem  történik  informatikai
fejlesztés.

10) Egészségügyi  alapellátás  esetén  amennyiben  a  fejlesztéssel  érintett  területen
Egészségfejlesztési Iroda (a továbbiakban: EFI) működik, a kedvezményezett által a kötelező
alapellátási  szolgáltatásokon  túl  ellátott  egészségfejlesztési  tevékenységek  körét,  illetve  az
egészségfejlesztési  feladatok  ellátására,  megelőző  ellátások  nyújtására  alkalmas  és
nélkülözhetetlen,  multifunkcionális  helyiséggel  szembeni  elvárásokat  az  EFI-vel
együttműködésben,  az  EFI  által  azonosított  szempontok,  szükségletek  figyelembe  vételével
szükséges kialakítani. Kérjük, mutassa be (releváns esetben) az Egészségfejlesztési Irodával
való együttműködést, annak megállapításait.

Ezen  szempont  az  adott  projektnél  nem  releváns,  mivel  nem  működik
Egészségfejlesztési Iroda.

11) Amennyiben a projekt  keretében a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt  szám feletti
parkoló-férőhely  és  akadálymentes  parkoló-férőhely  létesítése  tervezett,  kérjük,  mutassa  be
annak indokoltságát.

25



Az  udvaron  a  védőnői  szolgálat  bejáratánál  egy  új  zúzottkő  burkolatú  parkoló  kerül
kialakításra. A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely
és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése nem tervezett.

12) Amennyiben a projekt keretében energiatakarékos megoldások vagy megújuló energiaforrások
alkalmazása tervezett, kérjük térjen ki azok ismertetésére!

A védőnői szolgálatnál a nyári felmelegedés csökkentése (hűtés) érdekében beépítésre
kerül egy levegő-levegő hőszivattyú mono split kivitelben.

13) Főzőkonyha-fejlesztés esetén kérjük, mutassa be az ellátandó (az előző évi, a jelenlegi és a
jövőben a fenntartási időszakig tervezett) adagszámokat és a főzőkonyha ellátási területét.

Ezen  szempont  az  adott  projektnél  nem  releváns,  mivel  nem  történik  főzőkonyha-
fejlesztés.

14) Tálaló/melegítő konyha fejlesztése esetén kérjük, mutassa be hogy a tálaló/melegítő konyha
mely szolgáltatásokat lát  el.  Amennyiben a szociális  ellátáson kívül  más szolgáltatásokat  is
ellátnak, úgy kérjük, mutassa be az ellátandó adagszámokat az ellátási területre vonatkozóan.

Ezen  szempont  az  adott  projektnél  nem  releváns,  mivel  nem  történik  tálaló/melegítő
konyha fejlesztés.

15) Kérjük röviden,  mutassa be a projektben amennyiben releváns az indikátor,  annak célérték
vállalását, és számítási módját.

A  fejlesztés  révén  létrejövő,  megújuló  szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti
alapellátások száma : 1 db

A  fejlesztés  révén  létrejövő,  megújuló  szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti
alapellátások száma (TPO02)  - 1 db 

2.5.Szociális  alapellátás  és/vagy  gyermekjóléti  alapellátás  férőhelybővítése/új  szolgáltatás
létrehozása  esetén  a  projekt  illeszkedik  a  helyi  önkormányzat  szociális  szolgáltatástervezési
koncepciójához vagy a projekt támogató önkormányzati döntéssel rendelkezik.

Ezen szempont az adott projektnél nem releváns, mivel Szociális alapellátás és/vagy
gyermekjóléti  alapellátás  férőhelybővítése/új  szolgáltatás  létrehozása  nem  valósul
meg.

1) Amennyiben rendelkezik  szociális  szolgáltatástervezési  koncepcióval,  kérjük,  mutassa be az
illeszkedést férőhelybővítés vagy új szolgáltatás létrehozása esetén.

3. Fenntarthatóság, horizontális szempontok

3.1. A  tervezett  tevékenység  hosszú  távú  (legalább  5  éves)  működtetésének  és
fenntartásának  intézményi,  műszaki  és  pénzügyi  háttere  bemutatott.  A  projekt  pénzügyi
fenntarthatósága biztosított, a támogatást igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes az
üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket.

A projekt megvalósítása bevételt nem eredményez, nincs jövedelemtermelő képessége,
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A projekt működési időszakában sem bevétel, sem költségmegtakarítás nem keletkezik,
tehát a 100%-os támogatási arány alkalmazható.

A projekt intézményi működtetése: A beruházás befejezése után a fenntartó/üzemeltető
továbbra is a Kedvezményezett Jászszentandrás Községi Önkormányzat lesz. 

A település műszaki és személyi kapacitásokkal rendelkezik a fejlesztés a felhívásban
elvárt min. 5 éves fenntartásának biztosításához. 

1) A fejezetben szükséges a finanszírozásra vonatkozóan előzetes megállapításokat tenni.

Nem  állami  támogatás  esetében az  itt  felsorolt  eseteknek  megfelelően  kell  a
támogathatóságot alátámasztani és a fenntarthatóságot bemutatni.

1. A projekthez bevétel nem kapcsolódik, a felmerülő működési költségek fedezetére forrás
biztosítását vállalja a kedvezményezett.

2. A projekthez bevétel  nem,  de költségmegtakarítás  kapcsolódik,  mely  egyéb  tényezők
változatlansága  mellett  a  kedvezményezett  egyéb  működési  támogatási  igényét
csökkenti.

3. A projekt működési időszakában a költségekkel csökkentett bevétel nem pozitív.
4. A projekt működési időszakában a költségekkel csökkentett bevétel pozitív.

A beruházás finanszírozására vonatkozóan az 1. 2. 3. pontok esetében a feltételek megfelelő
alátámasztása után 100%os támogatási arány alkalmazható.

A  4.  pont  feltételeinek  teljesülése  esetén  a  támogatási  arány  TOP  Plusz-ban  alkalmazott
módszertan szerint előzetesen csökkentendő.

A pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozóan az 1., 3. és 4. pont esetében igazolni szükséges a
fejlesztés során felmerülő többlet működési költségek ellentételezésének biztosítását. A 2.-es
pont esetében igazolni szükséges, hogy a költségmegtakarítás mértékével csökken a fejlesztett
esetben a működési támogatás.

2) Szükséges röviden bemutatni,  hogy a település milyen műszaki és személyi  kapacitásokkal
rendelkezik a fejlesztés a felhívásban elvárt min. 5 éves fenntartásának biztosításához. 

3) Kérjük, becsülje meg a várható karbantartási, pótlási, javítási, működési költségeket és itt kérjük
bemutatni a pénzügyi fedezet tervezett biztosítását is legalább 5 éves távra. 

Ez általában a települési önkormányzatok saját költségvetése szokott lenni, de szükséges ezt is
bemutatni. Elvárás, hogy a felmerülő költségekre a teljes 5 éves táv alatt a tervezett pénzügyi
fedezet rendelkezésre álljon.

Pénzügyi fenntarthatóság táblázat minta:

Tevékenységek 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év

Orvosi  Rendelő fenntartási
költségei

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Pénzügyi fedezet
(önkormányzat költségvetése)

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

FONTOS: A fentiek mellett (kötelező fenntartási időszakon túl) szükséges röviden bemutatni,
hogy az elkészült infrastruktúrát milyen hasznos élettartamra tervezik és annak teljes időszaka
alatt a felmerülő pótlási költségek finanszírozásra hogyan, milyen forrásból tervezett.

Az  elkészült  infrastruktúrát  minimum  15  év  hasznos  élettartamra  tervezzük.  A  teljes
időszak alatt a finanszírozást saját forrásból, illetve központi támogatásból biztosítjuk.

3.2. A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak.

1) Ebben  a  pontban  kérjük  röviden  bemutatni,  hogy  a  Felhívás  2.4.  pontja  alapján  mely
horizontális  elvárások  relevánsak  és  azok  teljesítése,  érvényesítése  a  projektben  miként
tervezett. A projekt szempontjából releváns horizontális elvárások vállalása kötelező.

-   Felhívás 2.4. pontja szerinti horizontális elvárások:     
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A  táji,  természeti,  környezeti  értékek  védelmével,  a  klímaváltozás  elleni  küzdelemmel,  az
esélyegyenlőséggel,  valamint  a  nők  és  férfiak  közötti  egyenlőséggel  kapcsolatos
követelmények,  más  néven  horizontális  követelmények  érvényesítése  az  Európai  Unió
fejlesztéspolitikájának kötelező eleme. 

A projekt tervezése és megvalósítása során figyelembe vesszük, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell felelnie az alábbi elvárásoknak:

a)  Az  európai  uniós  forrásból  támogatott  projektek  kedvezményezettje  köteles  a  projektre
vonatkozó  európai  uniós  és  hazai  környezetvédelmi  és  esélyegyenlőségi  előírásokat,
jogszabályokat,  a  „jelentős  károkozás  elkerülését  célzó  elővigyázatosság  elvét  betartani,  a
projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizni,
a  fennálló  vagy  a  beruházás  során  keletkezett  környezeti  kárt  és  az  esélyegyenlőség
szempontjából  jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt  megvalósítása
során megszüntetni.

b)  Az  európai  uniós  forrásból  támogatott  projektek  kedvezményezettje  köteles  a  projekt
végrehajtása  során  a  Fogyatékossággal  élő  Személyek  Jogairól  szóló  ENSZ-egyezményt  a
2010/48/EK tanácsi  határozattal  összhangban alkalmazni.  A  projektek  végrehajtása  során  a
fogyatékos  személyeket  megillető  alapvető  emberi  jogokat  –  többek  között
akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell.

c) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében
a kedvezményezett esélytudatosságot fejezzen ki: ne közvetítsen szegregációt, csökkentse a
csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

Az  épület  részben  akadálymentesített,  a  teljes  akadálymentesítéshez  szükséges
hiányzó tevékenységek megvalósításra kerülnek:

 taktilis burkolati jelek beépítése a padlóburkolatba

 helységek feliratozása braille írással

 indukciós hurok kialakítása

2) Kérjük, mutassák be az Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozását az alábbi
3.2.1. pontban kifejtett szempontok bemutatásával.

3.2.1. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása

1) A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívások 

A Kárpát-medence közepén fekvő Jász-Nagykun-Szolnok megye éghajlata kontinentális.
Fekvésének köszönhetően az ország legkontinentálisabb része, ahol a legmelegebb, de
ugyanakkor a legszárazabb a nyár, de itt a legnagyobb a hőingás értéke is. A megye
jelentős  része a mérsékelten meleg-száraz,  illetve  a  délkeleti  szeglete  a  meleg-száraz
klímatartományba tartozik. Az éves átlaghőmérséklet a megye teljes területén 10-11°C. A
napsütéses órák száma 2100 óra/év körül  alakul.  A csapadék mennyisége jellemzően
500-550  milliméter  körül  alakul,  de  ennek  évi  eloszlása  változatos.  A  legkevesebb
csapadékot sokéves átlagban az alacsony fekvésű Tisza-völgy kapja, értéke nem éri el az
500  mm-t.  Az  uralkodó  szélirány  az  északnyugati  és  északkeleti,  az  évi  átlagos
szélsebesség a megye területén az 1,5-3,5 m/s tartományban változik. A szélnek jelentős
szerepe, hatása van a szántóterületek deflációjában.
A szélsőséges időjárási körülmények Jász-Nagykun-Szolnok megyét sem kerülik el.  A
hirtelen lezúduló nagy intenzitású (szélsőséges) csapadékok ugyanúgy jellemzőek, mint
a  hosszú  aszályos,  csapadékmentes  napok.  A  szélsőséges  időjárási  események  a
megyénkben is egyre gyakrabban fordulnak elő, köszönhetően az éghajlatváltozásnak. A
sokéves  átlagok  alapján  az  éves  átlaghőmérséklet  értéke  folyamatosan  növekszik,  a
melegedés leginkább a nyári  hónapok hőmérsékletében a legnagyobb mértékű.  Jász-
Nagykun-Szolnok  megye  területén  a  melegedés  mértéke,  az  éves  átlaghőmérséklet
változásának a mértéke az 1,2-1,4°C közötti tartományokba esik. A megye keleti területein
jelentősebb a növekedés. Az éves csapadékmennyiség országos átlagban folyamatosan
csökken,  a  területi  eloszlás  rendkívül  változatos.  Az  utóbbi  években  a  szélsőséges
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viszonyok  a  meghatározóak.  Általánosságban  megállapítható,  hogy  a  megye  területe
száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület. (Forrás: Helyzetelemzés Jász-Nagykun-
Szolnok  Megye  Északkelet-magyarországi  Gazdaságfejlesztési  Zóna  c.  dokumentum
(2020. november))

A  Jászság  az  Alföldnek  a  pannontól  napjainkig  a  legerősebben és  a  legtartósabban
süllyedő  fiókmedencéje.  Az  Északról  érkező  folyók  (Zagyva,  Tarna)  a  területre  már
finomabb üledékeket, túlnyomóan agyagot telepítettek. 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken  levő települések  besorolásáról  jogszabály  szerint:  Jánoshida  az  érzékeny
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. 

A  mérsékelten  meleg-száraz  és  a  meleg-száraz  övezet  határán elterülő  kistáj.  Évente
kevéssel több, mint 2000 óra napsütést élvez. Ebből nyáron 800-820 óra, télen kevesebb
mint 190 óra napsütés valószínű. 
A hőmérséklet  évi  és vegetációs időszaki  átlaga 10,2-10,3 oC,  illetve 17,2  oC.  Az évi
abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,4 – 34,6 oC, a minimumoké – 17,0 oC.  Az
évi csapadék 520-55 mm. 

Valamennyi  környezeti  elem  tekintetében  továbbra  is  fennállnak  veszélyek  és
megoldásra  váró  feladatok.  A  megvalósult  és  tervezett  projektek  azonban  a
környezettudatos tervezés és fenntartás céljaival összefüggésben lettek meghatározva. A
CO2 kibocsájtás csökkentése érdekében a megújuló energiahasznosítás elterjedésében
elkötelezett a város.

A  nyári  hőhullámok  időtartamának  és  intenzitásának  növekedése,  a  hőszigetek
kialakulása, az erősödő szél ellen új zöldfelületek kialakítása, erdők, fasorok telepítését
indokolja, melynek keretében a klímaváltozást tűrő fajok telepítése preferált.

A csapadékos időszakok hosszának és az ezek alatt lehulló csapadék mennyiségének
növekedése, valamint a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű víz elvezetésére épülnek a
csapadék-vízelvezető  csatornák.  A  nyári,  hosszú  aszályos  időszakokra,  a
talajvízcsökkenés  miatt  azonban  biztosítani  kell  az  öntözést  a  felesleges  csapadék
megtartásával,  hasznosításával.  Fel  kell  készülni  szennyvízkezelés  szempontjából  az
egyesített csatornahálózatoknál a nagy vizek által okozott terheléstöbbletre, a csökkenő
vízfogyasztás  miatt  koncentráltabb  szennyvizek  kezelésére,  hogy  a  szennyvíztisztítók
működésében ne okozzon problémát.

A melegedéssel járó hőhullámoknak közvetlen egészségügyi hatásán kívül kockázatot
jelentenek a pollenterhelés, az allergiás tünetek növekedése miatt. Fokozódik a kevésbé
feltűnő  UV  sugárzás  erősödésének  kockázata.  A  közvetlen  hatások  miatt  a  helyi
egészségügyi ellátásnak és a katasztrófavédelemnek is fel kell  készülnie. A rendkívüli
időjárási helyzetek gyakoriságának növekedése baleseteket, az infrastruktúrában, épített
környezetben jelentős károkat okozhat.

2) A projekt várható hatása az „első az energiahatékonyság” elv érvényesülésére

A projekt megvalósítása során a meglévő épület belső korszerűsítésére kerül sor. A
fejlesztéssel  korszerű,  energetikai  szempontból  energiatakarékos  épület  felújítása
történik. 

Energiahatékonysági  és  a  megújuló  energia  felhasználás  bővítése  szempontok
érvényesítése  érdekében  a  védőnői  szolgálatnál  a  nyári  felmelegedés  csökkentése
(hűtés) érdekében beépítésre kerül egy levegő-levegő hőszivattyú mono split kivitelben.

A település stratégiájában is központi helyt foglal el a környezetvédelem, a megújuló
energiák  használata  mind a közintézmények,  mind pedig a  magánerős beruházások
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tekintetében.  Tehát  a  tervezett  fejlesztések nagyban elősegítik  az említett  fejlesztési
dokumentumokban kijelölt célkitűzések.

3) A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának folyamata 

A  rezilienciavizsgálat  az  1.  mérföldkő  határidejéig  kerül  kidolgozásra,  melynek
megalapozását a 3.2.1 pontban végeztük el. A vizsgálat előreláthatóan az önkormányzat
saját szakértőinek, illetve külső szakértők közös munkájával valósul meg. A vizsgálat
eredményei figyelembevételre kerülnek a végleges műszaki tartalom összeállításánál.

4. Költségvetés vizsgálata

4.1.  A  támogatási  kérelem  megfelel  a  Felhívásban  meghatározott  költségkorlátoknak  és
egyszerűsített  költség  elszámolási  módoknak.  A  támogatási  kérelem  az  európai  uniós  állami
támogatási szabályok alapján támogatható.

A  támogatási  kérelem  megfelel  a  Felhívásban  meghatározott  költségkorlátoknak  és
egyszerűsített költség elszámolási módoknak. A támogatási kérelem az európai uniós állami
támogatási szabályok alapján támogatható.

A százalékban meghatározott  átalány vetítési  alapját  a következő költségtípusok képezik
(vetítési alap) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve:

1) Projektelőkészítés költségei c. költségkategória alábbi költségtípusa:

- Műszaki dokumentáció költségei c. költségtípus

2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek c. költségkategória összes költségtípusa

3) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória
alábbi költségtípusai:

- Műszaki jellegű szolgáltatások költségei c. költségtípus

- Egyéb szolgáltatási költségek c. költségtípus

4)  Szakmai  megvalósításhoz  kapcsolódó  egyéb  költségek  c.  költségkategória  összes
költségtípusa

5) Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) c. költségtípus

6) Tartalék c. költségtípus

A százalékban meghatározott átalány mértéke: 7,00%

A  százalékban  meghatározott  átalány  alapján  elszámolt  költségtípusok  (számított
költségek) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve:

1)  Projektelőkészítés  költségei  c.  költségkategória  összes  költségtípusa,  kivéve  a
műszaki dokumentáció költségei c. költségtípust

2) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória
alábbi költségtípusai:

- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége c. költségtípus

- Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége c. költségtípus

3) Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa
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A PROJEKT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE 

Költségtípus Költségelem Költség (bruttó Ft) Elszámolható

Projekt előkészítés költségei Megalapozó
dokumentum elkészítése

2.400.000 igen

Projekt előkészítés költségei Műszaki tervek, kiviteli és
tendertervek és ezek

hatósági díjának
költségei

3.500.000 igen

Projekt előkészítés költségei Közbeszerzési szakértői
költség

990.000 igen

Szakmai tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatások

költségei

Műszaki ellenőri költség 581.000 igen

Beruházáshoz kapcsolódó
költségek

Építéshez kapcsolódó
költség - Felújítás

89.423.830 igen

Szakmai tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatások

költségei

Kötelezően előírt
nyilvánosság

biztosításának költsége

119.710 igen

Projektmenedzsment költségek Projektmenedzsmenthez
igénybevett szakértői

szolgáltatás díja

2.450.000 igen

Beruházáshoz kapcsolódó
költségek

Eszközbeszerzés 514.880 igen

Projekt tervezett összköltsége: bruttó 99.979.420 Ft

Ebből:

Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei: bruttó .6.540.710 Ft

Projekt-előkészítés költségei (tervezés): 3.500.000 Ft

Beruházáshoz kapcsolódó költségek - Építéshez kapcsolódó költségek és Eszközbeszerzés:
bruttó 89.938.710 Ft

Támogatási igény: bruttó 99.979.420 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Projekt előkészítés költségei

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

Megalapozó dokumentum elkészítése: 

A támogatást igénylőnek a fejlesztési elképzelés kidolgozása során kötelező a felhívás 8. fejezetében
hivatkozott  és  mellékletként  csatolt  módszertani  útmutató  előírásainak  megfelelő  Projekt  Tervet
elkészítenie.

Projekt előkészítés költségei

Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei: 

Műszaki  dokumentáció  elkészítése,  tervezői  költségvetések  elkészítése,  hatósági  engedély(ek)
ügyintézése  amennyiben  releváns,  energetikai  tanúsítvány  elkészítése,  műszaki  mellékletek,
nyilatkozatok elkészítése

Projekt előkészítés költségei

Közbeszerzési szakértői költség: 
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Ha a projektben tervezett beszerzésre a közbeszerzési jogszabályok vonatkoznak, közbeszerzést kell
lefolytatni.  Ennek  vizsgálata  és  a  szükséges  eljárás  lefolytatása  –  az  egybeszámítási  szabályok
figyelembe vételével – a kedvezményezett feladata és felelőssége. 

Projektmenedzsment költség

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja: 

A  projekt  sikeres  megvalósításához  szükség  van  projektmenedzsment  feladatok  elvégzésére.  A
projektmenedzsment által ellátott feladatok:

-     • összesíti, koordinálja, és meghatározza a projekt műszaki tartalmát, és feladatait,

    • a projekttel kapcsolatos szükséges döntéseket a Polgármester, illetve a Képviselő-testület elé
terjeszti, 

    • ellátja a döntés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

    •  ellátja  a  támogató  intézményrendszerével,  elsősorban  a  Közreműködő  Szervezettel  való
kapcsolattartást,

    • elkészíti a szükséges jelentéseket, mind a pályázó szervezet, mind pedig a Támogató, illetve
Közreműködő Szervezet felé,

    • biztosítja a külső ellenőrzés lehetőségét,

    •  előkészíti  a szükséges külső vállalkozók bevonásához szükséges anyagokat,  előterjeszti,  és
lebonyolítja a szerződéskötést, 

    • szerződéskötések, munkaszerződések előkészítése. 

    • a végrehajtás során együttműködik a bevont vállalkozóval, koordinálja a feladatokat, ellenőrzi a
teljesítést,

    •  A  projekt  terv  pénzügyi  részének  aktualizálása,  szükséges  módosítások  végrehajtása,
engedélyeztetés.

    • Szerződéskötések, munkaszerződések pénzügyi előkészítése. 

    •  A  projekt  pénzügyi  részének  koordinálása,  kapcsolattartás  a  fejlesztésben  résztvevő
intézményekkel, a Közreműködő Szervezettel, és az Irányító Hatósággal.

    •  A  projekt  pénzügyi  folyamatainak  felügyelete,  a  cash-flow  és  a  pénzáramok  folyamatos
figyelemmel kísérése. 

    •  Épületelújítás, eszközbeszerzések elszámolásának végzése a KSZ által megküldött  pénzügyi
elszámolásokat rögzítő formanyomtatványok naprakész vezetése.

    • Kifizetéseket igazoló számlák, szállítólevelek és egyéb dokumentumok előkészítése, ellenőrzése,
könyvelése.

    • Időközi pénzügyi jelentések készítése.
    • A projekt megvalósítása során keletkezett pénzügyi teljesítések végzése (készpénzfizetési és
átutalási számlák), a pénzügyi tevékenységek nyilvántartása és folyamatos ellenőrzése.
    • Menedzsmentüléseken való részvétel. 
    • Záró-értékelő pénzügyi jelentés elkészítése
    • A projektmenedzsmenttel összefüggő általános adminisztratív munkák elvégzése
    • Projektdosszié napi szintű kezelése
    • Információs csatornák működtetése a menedzsmenten belül és a végrehajtásban résztvevők
között egyaránt
    • Dokumentumok előkészítése, gyűjtése, irattárazása
    • Ügykezelői folyamatok
    • A projekt eredményeit bemutató szolgáltatások megszervezése és lebonyolításának segítése.
    • Partnerek folyamatos tájékoztatása, kapcsolattartás
    • Adatgyűjtés és feldolgozás 
    • Stábülések megszervezése

Időközi és záró jelentések előkészítésében való segítségnyújtás, adatszolgáltatás megalapozása

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó költség:
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A projekthez kapcsolódó építési munkák.

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek:

A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök költsége.

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása: 

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott
tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott
meghatározott  módon  és  tartalommal  információt  nyújtani.  A  tájékoztatásra  és  nyilvánosságra
vonatkozó  követelményeket  a  www.szechenyi2020.hu  honlapról  letölthető  „Kedvezményezettek
tájékoztatási  kötelezettségei  Plusz”  c.  útmutató  és  az  Arculati  Kézikönyv  Plusz”  tartalmazza.  A
tevékenység részletezését a Projekt Terv „B/3. Tájékoztatás/Nyilvánosság biztosításának bemutatása”
című pontja tartalmazza.

Műszaki ellenőri költség

Műszaki ellenőri szolgáltatás: 

A  projekt  kivitelezési  munkálataihoz  kapcsolódóan  szükséges  műszaki  ellenőr  szolgáltatás
igénybevétele.  Kötelező  építési  műszaki  ellenőrt  megbízni  a  külön  jogszabály  szerint  építési
engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, ha az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik. Az
építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi
a  vonatkozó  jogszabályok,  hatósági  előírások,  szabványok,  szerződések  és  a  kivitelezési
dokumentáció betartását.

A felhívás 7.5 pontjában meghatározott költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása:

Költségtípus Maximális mértéke az
összes elszámolható
összköltségre vetítve

(%)

Jelen projekt
javaslatban

elszámolható költség
(%)

Megfelelés

Műszaki dokumentáció
költségei (Felhívás 7.3.

1) b))

5 3,5 Megfelel.

Ingatlan vásárlás 2 Nem releváns Nem releváns

Terület előkészítés
(régészeti feltárás,
lőszermentesítés,
földmunkák stb.)

2 Nem releváns Nem releváns

Tartalék 5 Nem releváns. Nem releváns
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Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok:

A) Egészségügyi alapellátás esetén:

Költségtípus A projekt elszámolható
költségei arányában
számított %-os korlát

Maximális elszámolható
mérték (Ft)

Megfelelés

Szolgálati lakás
fejlesztése, kialakítása

legfeljebb 20% bruttó 20 millió Ft/ projekt Nem releváns

Hagyományos (benzin
vagy dízel) meghajtású

személygépkocsi
beszerzése

- bruttó 7 millió Ft/db Nem releváns

Elektromos meghajtású
személygépkocsi

beszerzése

- bruttó 15 millió Ft/db Nem releváns

Segédmotoros kerékpár
beszerzése

- bruttó 500 000 Ft/db Nem releváns

Kerékpár beszerzése - bruttó 150 000 Ft/db Megfelel. (bruttó 63.990
Ft)

Elektromos rásegítésű
kerékpár beszerzése

- bruttó 350 000 Ft/db Nem releváns

C) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás esetén:

Költségtípus A projekt elszámolható
költségei arányában
számított %-os korlát

Maximális elszámolható
mérték (Ft)

Megfelelés

Szolgálati lakás
fejlesztése, kialakítása

legfeljebb 20% bruttó 20 millió Ft/ projekt Nem releváns

Hagyományos (benzin
vagy dízel) meghajtású

személygépkocsi
beszerzése

- bruttó 7 millió Ft/db Nem releváns

Elektromos meghajtású
személygépkocsi

beszerzése

- bruttó 15 millió Ft/db Nem releváns

Segédmotoros kerékpár
beszerzése

- bruttó 500 000 Ft/db Nem releváns

Kerékpár beszerzése - bruttó 150 000 Ft/db Nem releváns.
Elektromos rásegítésű
kerékpár beszerzése

- bruttó 350 000 Ft/db Nem releváns

1) Kérjük, mutassa be a támogatási kérelem költségvetésével összhangban, az elszámolni kívánt
költségek  indokoltságát.  Amennyiben  a  kitöltő  programban  a  részletes  indoklásnál
rendelkezésre  álló  hely  nem  elegendő,  ebben  a  pontban  kifejthető  a  költségek  részletes
bemutatása is. 

Fontos,  hogy a tervezett költségek megalapozottsága minél jobban, pontosabban be legyen
mutatva. Amennyiben – akárcsak indikatív – árajánlatok is rendelkezésre állnak (különösen az
építési tevékenységekre vonatkozóan), akkor javasolt azok csatolása.
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2) Kérjük, mutassa be a felhívás 7.5 pontjában meghatározott költségkorlátoknak való megfelelést
alátámasztó saját számítást, táblázatos formában.

3) Mutassa be azon nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének tekintett)
tevékenységek  költségvonzatát,  melyeket  projekten  kívüli  forrásból  tervez  megvalósítani,
amennyiben releváns.

4) Kérjük, mutassa be, hogy a projekt egyes tevékenységei közül melyeket tervezi saját teljesítés
keretében megvalósítani!

5) Amennyiben  a  projektben  arányosítás  szükséges,  úgy  indokolja  annak  szükségességét,
valamint  mutassa  be  az  arányosítási  számítás  levezetését.  Az  arányosítás  elvégzéséhez
Felhívás 6.2. fejezet 3) alpontja nyújt segítséget.

6) Kérjük,  mutassa  be  a  projekt  keretében  megvalósítandó  fejlesztési  célokra  betervezett
költségeket az alábbi táblázatban a releváns adatok kitöltésével!

Főtevékenység

Projekt keretében
adott

főtevékenységre
betervezett

elszámolható költség
(Ft)

Projekt keretében
adott

főtevékenységre
betervezett nem

elszámolható költség
(Ft)

A) Egészségügyi alapellátás fejlesztése 66.669.536 -

B) Egészségügyi  járóbeteg  szakellátás
fejlesztése

- -

C) Prehospitális  sürgősségi  ellátás
fejlesztése

- -

D) Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások fejlesztése

33.309.884 -
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5. Területspecifikus értékelési szempontokhoz illeszkedés bemutatása

Ebben a pontban szükséges a felhívás mellékleteként megjelent  releváns megyei területspecifikus
melléklet  (TSM)  szerinti  –  releváns  esetben  a  projekttel  érintett  forrásfelhasználási  módhoz
kapcsolódó – értékelési szempontokban elvárt információkat megadni. Mivel ez megyénként eltérő,
ezért jelen megalapozó dokumentum útmutatóban nem kerülnek ezek megyénként bemutatásra. 

Amennyiben egy TSM szempont értékeléséhez melléklet benyújtása is szükséges, úgy kérjük annak a
megalapozó dokumentum mellékleteként való csatolását.

1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz

1.1 - JNSZ Megyei Közgyűlés 12/2021. (III.30.) sz. határozatával elfogadott megyei területfejlesztési programban
szereplő megyei prioritás és fejlesztési intézkedési szinthez való hozzájárulás értékelése a pályázatban kifejtettek
alapján.

A projekt javaslat kettő prioritáshoz és három fejlesztési intézkedési szinthez hozzájárul.

P2 Népességmegtartás – Társadalmi felzárkózás
P2.1 Foglalkoztatás differenciált bővítése
P2.1.3 Szociális ellátás átfogó fejlesztése

P4 – Vonzó, élhető települések
P4.1 Átfogó településfejlesztés a helyi közösségek bevonásával
P4.1.5 Településkép javítása

P3 – Kedvező állapotú környezet
P3.3 – Klímavédelmi intézkedések
P3.3.2 Önkormányzati energetikai fejlesztések

1.2 - Infrastrukturális fejlesztés esetén a projektben megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra
kerülnek.

A támogatást igénylő megújuló energiaforrások kialakítását tervezi a projektben.

1.3 - Több önállóan nem támogatható, választható tevékenységet is tartalmaz a támogatási kérelem.

A projekt 4-nél több db önállóan nem támogatható, választható tevékenységet valósít meg.

2. JNSZM 2030 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2021-2030 című 
dokumentumban szereplő horizontális célokhoz való igazodás

2.1 - JNSZ Megyei Közgyűlés 11/2021. (III.30.) sz. határozatával elfogadott megyei területfejlesztési koncepció
III.  Javaslattevő  munkarész  "II.  Megyei  Területfejlesztési  Koncepció  célrendszere  -  2030"című  fejezetében
ismertetett horizontális célok teljesülésének vizsgálata a pályázati dokumentációban kifejtettek alapján.

H2 Bővülő foglalkoztatottság

A projekt közvetett hatással bír a projekt eredményeinek köszönhetően új munkahelyek létrehozására

H4 Hozzájárulás a fenntarthatósághoz teljesülése
a projekt  eredménye és  a beruházási  elemek kihatással  vannak a fenntarthatóságra humán-erőforrás
oldalról  (elősegíti  a  biztonságos  megközelítését  a  fejlesztési  terület  vállalkozásai  /  intézményeinek
elérhetősége  kapcsán),  pénzügyi  üzemeltetési  oldalról  (karbantartási  költségek  jövőbeni  költségeinek
csökkenése),  illetve  a  kedvező  állapotú  környezet  megőrzésének  és  fenntartásának  (megújult  és
infrastrukturálisan felújított környezet) oldaláról.
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2.2 - A projekt több egészségügyi alapellátás fejlesztésére irányul.

A projekt háziorvosi ellátást, iskola-egészségügyi és védőnői ellátást tartalmaz.

3. Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez

3.1 -JNSZ Megyei Közgyűlés 12/2021.(III.30.) sz. határozatával elfogadott megyei területfejlesztési programban
kidolgozott települési tipizálás szerinti besorolása a tervezett projekt helyszínének.

A projekt helyszíne feltörekvő település.

3.2. - Fejlesztési tématerülete kiemelt szakmai kritériuma.

A fejlesztés Jászapáti járásban valósul meg.
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6. Önértékelés

Ebben a pontban szükséges a Felhívás 8.2  pontjában és az adott  területi  egységre vonatkozó –
Felhívás  mellékletét  képező  –  területspecifikus  melléklet  (TSM)  8.2.  pontjában  meghatározott
területspecifikus  (pontozásos)  –  releváns  esetben  a  projekttel  érintett  forrásfelhasználási  módhoz
kapcsolódó –  értékelési  szempontoknak való megfelelést  szempontonként külön-külön szövegesen
bemutatni  és  a  szempont  értékelhetőségére  vonatkozó  információk  helyét  pontos  hivatkozással
megadni.

A  területspecifikus  (pontozásos)  értékelési  szempontok  egyes  esetekben  a  pontszám
megadását speciális mellékletek csatolásához kötik,  ezért amennyiben releváns,  úgy kérjük
jelen megalapozó dokumentum mellékleteként benyújtani ezen dokumentumokat. 
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Tartalmi (szöveges) értékelési szempontok önértékelése:

Értékelési szempont

Minősítés
(Megfelelt/Részben
megfelelt/Nem felelt
meg/Nem releváns)

Önértékelés

1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz

1.1
A  projekt  illeszkedik  a  felhívás  céljához:  a
felhívásban  szereplő  célokat  teljesíti,  illetve
azokhoz hozzájárul.

Megfelelt 
Nem felelt meg

A  projekt  illeszkedik  a  felhívás  céljához.  A  fejlesztés  a
felhívásban  szereplő  célokat  teljesíti,  indokolatlan  fejlesztési
célokat nem nevesít.

1.2

A  támogatást  igénylő  és  a  támogatási  kérelem
tárgya nem tartozik a Felhívás 1.2. pontjában és az
ÁÚF  21-27  c.  dokumentumban  meghatározott
kizáró okok alá.

Megfelelt
Nem felelt meg

A  támogatást  igénylő  és  a  támogatási  kérelem  tárgya  nem
tartozik  a  Felhívás  1.2.  pontjában  és  az  ÁÚF  21-27  c.
dokumentumban meghatározott kizáró okok alá.

2. Szakmai indokoltság, megalapozottság

2.1
A  helyzetelemzés  és  az  igényfelmérés
alátámasztja  a  tervezett  fejlesztés  indokoltságát,
szükségességét.

Megfelelt
Nem felelt meg

A  helyzetelemzés  megfelelően  alátámasztja  a  tervezett
fejlesztés indokoltságát, szükségességét.

2.2
A  támogatást  igénylő  megfelel  a  Felhívás  1.1.
pontjában foglalt elvárásoknak.

Megfelelt
Nem felelt meg

A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.1. pontjában foglalt
elvárásoknak.

2.3

A  projekt  csak  a  jelen  Felhívás  2.1.  pontjában
meghatározott  támogatható  tevékenységekhez
igényel támogatást, és nem tartalmaz a Felhívás 6.1.
pontjában  felsorolt  nem  támogatható
tevékenységeket.

Megfelelt 
Nem felelt meg 

A projekt  csak a jelen Felhívás 2.1.  pontjában meghatározott
támogatható  tevékenységekhez  igényel  támogatást,  és  nem
tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható
tevékenységeket.

2.4
A  projekt  tervezett  tevékenységei  megfelelnek  a
Felhívás  2.3.,  5.  és  6.2.  pontjában  foglalt  műszaki-
szakmai elvárásoknak.

Megfelelt
Nem felelt meg

A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 2.3., 5.
és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásoknak.

2.5

Szociális  alapellátás  és/vagy  gyermekjóléti
alapellátás  férőhelybővítése/új  szolgáltatás
létrehozása  esetén  a  projekt  illeszkedik  a  helyi
önkormányzat  szociális  szolgáltatástervezési
koncepciójához  vagy  a  projekt  támogató
önkormányzati döntéssel rendelkezik.

Megfelelt
Nem felelt meg
Nem releváns

A szempont nem releváns az adott projektnél, mivel nem 
történik Szociális alapellátás és/vagy gyermekjóléti alapellátás 
férőhelybővítése/új szolgáltatás létrehozása

3. Fenntarthatóság, horizontális szempontok
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Értékelési szempont Minősítés
(Megfelelt/Részben
megfelelt/Nem felelt
meg/Nem releváns)

Önértékelés

3.1

A tervezett  tevékenység hosszú távú (legalább 5
éves)  működtetésének  és  fenntartásának
intézményi,  műszaki  és  pénzügyi  háttere
bemutatott.  A  projekt  pénzügyi  fenntarthatósága
biztosított,  a  támogatást  igénylő  megfelelően
felmérte  és  biztosítani  képes  az  üzemeltetési,
karbantartási, pótlási költségeket.

Megfelelt
Részben megfelelt
Nem felelt meg

A  tervezett  tevékenység  hosszú  távú  (legalább  5  éves)
működtetésének  és  fenntartásának  intézményi,  műszaki  és
pénzügyi  háttere  bemutatott.  A  projekt  pénzügyi
fenntarthatósága biztosított, a támogatást igénylő megfelelően
felmérte  és  biztosítani  képes  az  üzemeltetési,  karbantartási,
pótlási költségeket.

3.2 A  támogatási  kérelem  megfelel  a  horizontális
elvárásoknak.

Megfelelt
Részben megfelelt
Nem felelt meg

A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak.

4. Költségvetés vizsgálata

4.1

A  támogatási  kérelem  megfelel  a  Felhívásban
meghatározott  költségkorlátoknak  és  egyszerűsített
költség elszámolási módoknak.
A  támogatási  kérelem  az  európai  uniós  állami
támogatási szabályok alapján támogatható.

Megfelelt
Nem felelt meg

A  támogatási  kérelem megfelel  a  Felhívásban  meghatározott
költségkorlátoknak  és  egyszerűsített  költség  elszámolási
módoknak.
A  támogatási  kérelem  az  európai  uniós  állami  támogatási
szabályok alapján támogatható.
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Területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok önértékelése:

Értékelési szempont
TSM szerint adható pontszám és értékelési

szempontrendszer
Önértékelés (szövegesen)

Önértékelés
pontszáma

1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz

1.1

JNSZ Megyei Közgyűlés 
12/2021. (III.30.) sz. 
határozatával elfogadott 
megyei területfejlesztési 
programban szereplő megyei 
prioritás és fejlesztési 
intézkedési szinthez való 
hozzájárulás értékelése a 
pályázatban kifejtettek alapján.

JNSZ  Megyei  Közgyűlés  12/2021.  (III.30.)  sz.  határozatával
elfogadott  megyei  területfejlesztési  programban
(http://tfi.jnszm.hu/wp-content/uploads/sites/5/2021/03/jnszm
_tf_program_2021_2027_elf_12_210330.pdf)  szereplő megyei
prioritás  és  fejlesztési  intézkedési  szinthez  (lásd  32.  oldal)
való hozzájárulás értékelése a pályázatban kifejtettek alapján
kerül értékelésre.
0 pont: ha nem járul hozzá egyik prioritáshoz és fejlesztési
intézkedési  szinthez  sem  vagy  nem  kerül  bemutatásra  az
illeszkedés.
5  pont:  legalább  egy  prioritáshoz  és  kettő  fejlesztési
intézkedési szinthez hozzájárul.
10  pont:  ha  kettő  prioritáshoz  és  három  fejlesztési
intézkedési szinthez hozzájárul.
A  szempontnak  való  megfelelést  a  megalapozó
dokumentumban szükséges bemutatni. Releváns prioritások:
- Egészségügyi alapellátás fejlesztése (P1 prioritás P1.3; P1.4
intézkedés;  P2 prioritás  P2.1;  P2.2  intézkedés;  P3 prioritás
P3.2,  P3.3  intézkedés;  P4  prioritás  P.4.1  intézkedés;  P5
prioritás P5.3 intézkedés)
- Egészségügyi járóbeteg szakellátás (P1 prioritás P1.3; P1.4
intézkedés  P2  prioritás  P2.1;  P2.2  intézkedés;  P3  prioritás
P3.2,  P3.3  intézkedés;  P4  prioritás  P4.1  intézkedés;  P5
prioritás P5.3 intézkedés)
- Prehospitális sürgősségi ellátások (P1 prioritás P1.3; P1.4
intézkedés;  P2 prioritás  P2.1;  P2.2  intézkedés;  P3 prioritás
P3.2,  P3.3  intézkedés;  P4  prioritás  P4.1  intézkedés;  P5
prioritás P5.3 intézkedés)
- Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
(P1 prioritás  P1.3;  P1.4  intézkedés;  P2  prioritás  P2.1;  P2.2
intézkedés;  P3 prioritás  P3.2,  P3.3  intézkedés;  P4 prioritás
P4.1 intézkedés; P5 prioritás P5.3 intézkedés)

A projekt javaslat kettő prioritáshoz és három fejlesztési 
intézkedési szinthez hozzájárul.

P2 Népességmegtartás – Társadalmi felzárkózás
P2.1 Foglalkoztatás differenciált bővítése
P2.1.3 Szociális ellátás átfogó fejlesztése

P4 – Vonzó, élhető települések
P4.1 Átfogó településfejlesztés a helyi közösségek 
bevonásával
P4.1.5 Településkép javítása

P3 – Kedvező állapotú környezet
P3.3 – Klímavédelmi intézkedések
P3.3.2 Önkormányzati energetikai fejlesztések

10 pont

1.2

Infrastrukturális fejlesztés 
esetén a projektben megújuló 
energiát hasznosító 
technológiák is alkalmazásra 
kerülnek.

A szempontnak való megfelelés a projekt adatlap és a 
megalapozó dokumentum alapján kerül értékelésre.
0 pont: amennyiben a támogatást igénylő nem tervezi 
megújuló energiaforrások kialakítását a projektben, vagy 
nincs rá vonatkozó információ a támogatási kérelemben.
10 pont: amennyiben infrastrukturális fejlesztés esetén, a 
támogatást igénylő megújuló energiaforrások kialakítását 
tervezi a projektben.

A támogatást igénylő megújuló energiaforrások 
kialakítását tervezi a projektben.

10 pont 
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Értékelési szempont
TSM szerint adható pontszám és értékelési

szempontrendszer
Önértékelés (szövegesen)

Önértékelés
pontszáma

1.3

Több önállóan nem 
támogatható, választható 
tevékenységet is tartalmaz a 
támogatási kérelem.

A szempontnak való megfelelést a megalapozó dokumentum 
és a projektdokumentáció alapján kerül vizsgálatra.
0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmaz felhívás 
keretében támogatható önállóan nem támogatható, 
választható tevékenységet.
3 pont: amennyiben a projekt 1-2 db önállóan nem 
támogatható, választható tevékenységet tartalmaz a 
felhívásban felsoroltak közül.
6 pont: amennyiben a projekt 3-4 db önállóan nem 
támogatható, választható tevékenységet tartalmaz a 
felhívásban felsoroltak közül.
9 pont: amennyiben a projekt 4-nél több db önállóan nem 
támogatható, választható tevékenységet tartalmaz a 
felhívásban felsoroltak közül.

A projekt 4-nél több db önállóan nem támogatható, 
választható tevékenységet valósít meg.

9 pont

2. JNSZM 2030 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2021-2030 című dokumentumban szereplő horizontális célokhoz való 
igazodás

2.1

JNSZ Megyei Közgyűlés 
11/2021. (III.30.) sz. 
határozatával elfogadott 
megyei területfejlesztési 
koncepció III. Javaslattevő 
munkarész "II. Megyei 
Területfejlesztési Koncepció 
célrendszere - 2030"című 
fejezetében ismertetett 
horizontális célok 
teljesülésének vizsgálata a 
pályázati dokumentációban 
kifejtettek alapján.

JNSZ Megyei Közgyűlés 11/2021. (III.30.) sz. határozatával 
elfogadott megyei területfejlesztési koncepció 
(http://tfi.jnszm.hu/megyei-teruletfejlesztesi-koncepcio-2021-
2027/) III. Javaslattevő munkarész "II. Megyei 
Területfejlesztési Koncepció célrendszere - 2030" című 
fejezetében (lásd 7-14. oldalak) ismertetett horizontális célok 
(H1 Hálózatosodás, H2 Bővülő foglalkoztatottság, H3 
Növekvő energiahatékonyság, H4 Hozzájárulás a 
fenntarthatósághoz) teljesülésének vizsgálata a pályázati 
dokumentációban kifejtettek alapján.
0 pont: 1 db horizontális célhoz sem kapcsolódik vagy a 
kapcsolódás nem került bemutatásra a megalapozó 
dokumentumban.
7 pont: 1 db horizontális célhoz kapcsolódik.
14 pont: legalább 2 db horizontális célhoz kapcsolódik.
A szempontnak való megfelelést a megalapozó 
dokumentumban szükséges bemutatni. A horizontális célok 
kibontása az elfogadott ITP 13. oldalán kibontásra került.
Valamennyi horizontális pont esetében aktuális a vizsgálat. 
ITP elérhetősége: http://tfi.jnszm.hu/megyei-integralt-teruleti-
program-2021-2027/
Releváns horizontális cél:
- Egészségügyi alapellátás fejlesztése (H1; H2; H3; H4)
- Egészségügyi járóbeteg szakellátás (H1; H2; H3; H4)
- Prehospitális sürgősségi ellátások (H1; H2; H3; H4)
- Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
(H1; H2; H3; H4)

H2 Bővülő foglalkoztatottság

A projekt közvetett hatással bír a projekt eredményeinek 
köszönhetően új munkahelyek létrehozására

H4 Hozzájárulás a fenntarthatósághoz teljesülése
a projekt eredménye és a beruházási elemek kihatással 
vannak a fenntarthatóságra humán-erőforrás oldalról 
(elősegíti a biztonságos megközelítését a fejlesztési 
terület vállalkozásai / intézményeinek elérhetősége 
kapcsán), pénzügyi üzemeltetési oldalról (karbantartási 
költségek jövőbeni költségeinek csökkenése), illetve a 
kedvező állapotú környezet megőrzésének és 
fenntartásának (megújult és infrastrukturálisan felújított 
környezet) oldaláról.

14 pont 
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Értékelési szempont
TSM szerint adható pontszám és értékelési

szempontrendszer
Önértékelés (szövegesen)

Önértékelés
pontszáma

2.2
A projekt több egészségügyi 
alapellátás fejlesztésére 
irányul.

Az értékelési szempontba beszámítható egészségügyi 
alapellátási formák:
1) háziorvosi ellátás (ideértve: felnőtt, gyermek, vegyes 
praxist, melyek külön-külön számítandóak a pontozás során, 
azonban a vegyes háziorvosi praxis egy alapellátásnak 
számít);
2) fogorvosi alapellátás;
3) alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi ügyeleti ellátás (ügyeleti ellátás típusonként 
külön-külön számítható);
4) védőnői ellátás;
5) iskola-egészségügyi ellátás (ideértve: iskolaorvosi, iskola-
fogorvosi ellátást, melyek külön-külön számíthatóak).
A szempontnak való megfelelés a megalapozó dokumentum 
és az "Összesítés a fejlesztéssel érintett egységek működési 
engedélyéről, a fejlesztéssel érintett közfinanszírozott 
kapacitásokról - egészségügyi alapellátást" c. dokumentum 
alapján kerül vizsgálatra.
0 pont: amennyiben a projekt 1 db egészségügyi alapellátás 
fejlesztését érinti, vagy ha a projekt nem tartalmazza 
egészségügyi alapellátás fejlesztését.5 pont: amennyiben a 
projekt 2-3 db egészségügyi alapellátás fejlesztését 
tartalmazza.
10 pont: amennyiben a projekt legalább 4 db vagy több 
egészségügyi alapellátás fejlesztését tartalmazza.

A projekt háziorvosi ellátást, iskola-egészségügyi és 
védőnői ellátást tartalmaz.

5 pont 

3. Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez

3.1

JNSZ Megyei Közgyűlés 
12/2021.(III.30.) sz. 
határozatával elfogadott 
megyei területfejlesztési 
programban kidolgozott 
települési tipizálás szerinti 
besorolása a tervezett projekt 
helyszínének.

JNSZ Megyei Közgyűlés 12/2021.(III.30.) sz. határozatával 
elfogadott megyei területfejlesztési programban 
(http://tfi.jnszm.hu/wp-content/uploads/sites/5/2021/03/jnszm
_tf_program_2021_2027_elf_12_210330.pdf) kidolgozott 
települési tipizálás (lásd 19-22. oldalak) szerinti besorolása a 
tervezett projekt helyszínének:
0 pont: feltörekvő települések
10 pont: átmeneti zónához tartozó települések
20 pont: fejlesztendő települések
A szempontnak való megfelelést a megalapozó 
dokumentumban szükséges bemutatni.
Eltérő kategóriába tartozó települések esetében a 
konzorciumvezető kedvezményezett települési besorolása a 
mérvadó.

A projekt helyszíne feltörekvő település. 0 pont

3.2 Fejlesztési tématerülete 
kiemelt szakmai kritériuma.

A hátrányosabb helyzetű települések előnyben részesítése.
0 pont: lenti kategóriákba nem tartozó település.
5 pont: a fejlesztés a JNSZ Megyei Közgyűlés 12/2021. (III.31.)

A fejlesztés Jászapáti járásban valósul meg.
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Értékelési szempont
TSM szerint adható pontszám és értékelési

szempontrendszer
Önértékelés (szövegesen)

Önértékelés
pontszáma

sz. határozatával elfogadott megyei területfejlesztési 
programban (http://tfi.jnszm.hu/megyei-integralt-teruleti-
program-2021-2027) kidolgozott települési tipizálás (lásd 39-
43. oldalak) szerint a fejlesztendő települések kategóriába 
sorolt településen valósul meg, a Kunhegyesi járás és a 
Jászapáti járás települései kivételével.
10 pont: a fejlesztés a Kunhegyesi járásban és a Jászapáti 
járásban valósul meg.
A szempontnak való megfelelést a megalapozó 
dokumentumban szükséges bemutatni. Eltérő kategóriába 
tartozó települések esetében a Konzorcium vezető települési 
besorolása a pontozási szempont.

10 pont

                                                                                                                                                                                                                            Mindösszesen: 58 pont
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7. Megalapozó dokumentum mellékletei

1) Egészségügyi alapellátás esetén:
a) Összesítés a fejlesztéssel érintett egységek működési engedélyéről, a fejlesztéssel

érintett közfinanszírozott kapacitásokról – egészségügyi alapellátás
b) Az  egészségügyi  szolgáltató  és  az  önkormányzat  között  létrejött  egészségügyi

ellátásra vonatkozó megállapodás (amennyiben releváns)
c) Helyi  önkormányzat támogató nyilatkozata,  amennyiben a támogatást  igénylő nem az

önkormányzat (amennyiben releváns) – NEM RELEVÁNS
d) Több  települést  ellátó  praxishoz  tartozó,  konzorciumban  nem  résztvevő  települések

támogató nyilatkozata (amennyiben releváns) – NEM RELEVÁNS
e) Szolgáltatói hozzájáruló nyilatkozat – Háziorvosi nyilatkozat!
f) Nyilatkozat sürgősségi ellátás eszközeinek beszerzése esetén (amennyiben releváns) –

NEM RELEVÁNS

2) Egészségügyi járóbeteg-szakellátás esetén:   NEM RELEVÁNS
a) Összesítés  a  fejlesztéssel  érintett  egységek  működési  engedélyéről,  a  fejlesztéssel

érintett közfinanszírozott kapacitásokról – járóbeteg szakellátás
b) Szolgáltatói hozzájáruló nyilatkozat (amennyiben releváns)
c) Egészségügyi  járóbeteg  szakrendelő  által  benyújtott  támogatási  kérelem  esetén  az

intézmény fenntartójának/tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben releváns)

3) Prehospitális sürgősségi ellátás esetén:   NEM RELEVÁNS
a) Szolgáltatói hozzájáruló nyilatkozat

4) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások esetén:
a) A fenntartó vagy az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló támogató nyilatkozata a projekt

benyújtásához (Amennyiben intézménynek helyt adó ingatlan tulajdonosa különbözik az
intézménynek fenntartójától.) - NEM RELEVÁNS

b) Fejlesztéssel érintett intézmény alapító vagy létesítő okirata (Helyi önkormányzat
esetén Törzskönyvi igazolás is elfogadható!)

c) Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (működési engedély)
d) Nyilatkozat:  illeszkedés  a  helyi  önkormányzat  szociális  szolgáltatástervezési

koncepciójához/támogató  önkormányzati  döntés.  Amennyiben  a  projekt  keretében
férőhelybővítés/új szolgáltatás létrehozása történik, a projektnek illeszkednie kell a helyi
önkormányzat  szociális  szolgáltatástervezési  koncepciójához,  melyről  nyilatkoznia
szükséges.  Ha a fejlesztéssel  érintett  település nem rendelkezik  szolgáltatástervezési
koncepcióval, akkor támogató önkormányzati döntést kell csatolni. - NEM RELEVÁNS

e) Nyilatkozat főzőkonyha fejlesztéséről (amennyiben releváns) – NEM RELEVÁNS

5) A  területspecifikus  mellékletben  meghatározott  értékelési  szempontoknál  előírt  külön
dokumentum - NEM RELEVÁNS.
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