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Operatív Program 

neve: 
TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PLUSZ 

Pályázati kiírás 

címe 

 

 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (Tervezet) 
Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

TOP_Plusz-3.3.2-21 

Támogatást 

igénylők köre: 

 

A) Egészségügyi alapellátás fejlesztése esetén:  
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

a1) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311, 312);  

a2) Helyi önkormányzat (GFO 321);  

a3) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327);  

a4) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322);  

a5) Helyi önkormányzat/helyi önkormányzatok társulása által létrehozott gazdasági társaság, amelyben az 

önkormányzat/társulás többségi tulajdonrésszel2 rendelkezik (GFO 11, 572, 573, 575, 576);  

a6) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. 

törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);  

a7) Közalapítvány (GFO 561);  

a8) Egyházi jogi személy (GFO 55);  

a9) Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 591, 599).  

 

 

B) Egészségügyi járóbeteg szakellátás esetén:  
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A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

b1) Helyi önkormányzat (GFO 321);  

b2) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327);  

b3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322);  

b4) Helyi önkormányzat/helyi önkormányzatok társulása által létrehozott gazdasági társaság, amelyben az 

önkormányzat/társulás többségi tulajdonrésszel rendelkezik (GFO 11, 572, 573, 575, 576).  

 

 

C) Prehospitális sürgősségi ellátások esetén:  
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

c1) Helyi önkormányzat (GFO 321);  

c2) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327).  

 

 

D) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások esetén:  
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, az intézmények fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet 

vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak:  

d1) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327);  

d2) Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; GFO 353; GFO 371; GFO 373);  

d3) Önkormányzat többségi tulajdonában4 lévő gazdasági társaság (GFO 11);  

d4) Egyházi jogi személy (GFO 55);  

d5) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. 

törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);  

d6) Közalapítvány (GFO 561);  

d7) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; 599).  

 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

 

Az A), B), C, D) főtevékenységhez kapcsolódóan önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be 

támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a projektelőkészítés, projektmenedzsment, közbeszerzés és műszaki ellenőr 

tevékenység megvalósítására:  
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a) Megyei önkormányzat (GFO 321)  

b) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

c) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen 

vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  

d) Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-

os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  

 

Pályázati kiírás 

célja: 

Jelen felhívás keretében a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében egészségügyi alapellátás, 

járóbeteg szakellátás, prehospitális sürgősségi ellátás, valamint szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 

fejlesztése támogatható. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

A) Egészségügyi alapellátás (közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi 

ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás, védőnői 

szolgálat) infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:  

a1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),  

a2) átalakítás,  

a3) bővítés,  

a4) új épület építése,  

a5) ingatlankiváltás,  

a6) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás.  

 

A Felhívás keretében kizárólag meglévő, működő praxisok és védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható.  
B) Egészségügyi járóbeteg szakellátás (közfinanszírozott, önálló járóbeteg szakellátás keretében működő önkormányzati 

fenntartású szakrendelők) infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:  

b1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),  

b2) átalakítás,  

b3) bővítés,  

b4) ingatlanvásárlás kizárólag a meglévő épület bővítéséhez kapcsolódóan.  

 

A Felhívás keretében a fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgáltató csak saját meglévő, vagy igazoltan leendő 



                                                                                 

 4 

közfinanszírozott kapacitásai mértékéig tervezhet fejlesztéseket. 

 

 

C) Prehospitális sürgősségi ellátás (100%-ban önkormányzati vagy önkormányzati társulás tulajdonában lévő mentőállomások 

épületeinek) infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:  

c1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),  

c2) átalakítás,  

c3) indokolt esetben bővítés.  

D) A Felhívás 13.1. pontjában nevesített szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, melynek 

keretén belül támogatható:  

D1) Infrastruktúra fejlesztés, beleértve:  

d1) már működő ellátások fejlesztését (kivéve: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén)  

d2) férőhelyek bővítését (kivéve: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén),  

d3) új szolgáltatások létrehozását (kivéve: idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

esetén),  

d4) főzőkonyha, tálaló vagy melegítő konyha fejlesztését.  

A d1) – d3) alpontokban megnevezett tevékenységek keretében támogatható:  

1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),  

2) átalakítás,  

3) bővítés,  

4) új épület építése,  

5) ingatlankiváltás,  

6) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás.  

7) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása (beleértve kerítés 

építését, felújítását).  

 

A d4) alpontban megnevezett tevékenység keretében támogatható:  

1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),  

2) átalakítás,  

3) bővítés,  
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4) indokolt esetben új építés.  

 

Családok átmeneti otthona esetén kizárólag férőhelybővítéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés, valamint új 

szolgáltatás létrehozása támogatható. Krízisközpont, félutasház-szolgáltatás és titkos menedékház fejlesztése nem 

támogatott.  

D2) Eszközbeszerzés, ezen belül támogatható:  

d1) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT infrastruktúrához kapcsolódó eszközöket 

is),  

d2) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,  

d3) járműbeszerzés.  

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén csak a meglévő eszközpark fejlesztése támogatható. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

1) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, a Felhívás 2.3. fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján;  

2) Azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, a Felhívás 2.3. fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján;  

3) Energiahatékonysági és a megújuló energia felhasználás bővítése szempontok érvényesítése – amennyiben releváns, a 

Felhívás 2.3. fejezetében az energiahatékonysági szempontok érvényesítésére vonatkozó feltételek alapján;  

4) Nyilvánosság biztosítása  

5) Kizárólag az A) főtevékenység esetében: védőnői eszközbeszerzés – amennyiben releváns, a Felhívás 2.3. fejezet B) pont 4) 

alpontjának kötelező védőnői eszközbeszerzésre vonatkozó feltételei alapján.  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

A) Egészségügyi alapellátás esetén:  
a1) Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések (pl.: játszósarok kialakítása).  

a2) 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, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni és 

alátámasztani.  

a3) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése.  

a4) Babakocsi tároló létesítése.  
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a5) Megújuló energiaforrások kialakítása (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb 

üzemeltetése érdekében.  

a6) Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és a NEAK5 finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez 

szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése – 

mobil eszközök preferálása mellett.  

a7) Iskola-egészségügyi ellátás végzéséhez szükséges helyiség (iskolaorvosi, iskola-fogorvosi rendelő) kialakítása, fejlesztése és 

kapcsolódó eszközbeszerzés, amennyiben a fejlesztendő háziorvosi/házi gyermekorvosi/fogorvosi ellátással azonos épületben 

működik, vagy fog működni.  

a8) Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása, átalakítása, bővítése, új építése a háziorvos, házi gyermekorvos, 

fogorvos és védőnő lakhatásának biztosítására (szolgálati lakás). Új építésre kizárólag akkor van lehetőség, ha a szolgálati lakás 

az egészségügyi alapellátással egy épületben kerül kialakításra.  

a9) A fejlesztett helyiségekben mozgó szakorvosi szolgálat feltételeinek kialakítása, fejlesztése.  

a10) Egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására (pl.: várandóstorna, szülőszerepre felkészítő 

csoportfoglalkozások, kismamáknak, csecsemőknek, gyermekeknek szóló csoportos egészségfejlesztő programok, 

szűrővizsgálatok) alkalmas és nélkülözhetetlen, multifunkcionális helyiség kialakítása.  

a11) Járműbeszerzés: személygépkocsi, elektromos meghajtású személygépkocsi, segédmotoros kerékpár, kerékpár, elektromos 

rásegítésű kerékpár beszerzése.  

a12) A projekt keretében beszerzésre kerülő vagy már korábban beszerzett az egészségügyi alapellátáshoz használt 

(gép)járművek tárolására garázs/tároló építése, kialakítása, felújítása.  

a13) Udvarfelújítás (beleértve a kerítés építését, felújítását), telekhatáron belüli terület-rendezés, növénytelepítés.  

 

 

B) Egészségügyi járóbeteg szakellátás esetén:  

b1) Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések (pl.: játszósarok kialakítása).  

b2) 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, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni és 

alátámasztani.  

b3) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése.  

b4) Babakocsi tároló létesítése.  

b5) Megújuló energiaforrások kialakítása (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb 
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üzemeltetése érdekében.  

b6) Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és a NEAK finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez 

szükséges műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése.  

b7) Udvarfelújítás (beleértve a kerítés építését, felújítását), telekhatáron belüli terület-rendezés, növénytelepítés.  

C) Prehospitális sürgősségi ellátás esetén:  

c1) Udvarfelújítás (beleértve a kerítés építését, felújítását), telekhatáron belüli terület-rendezés, parkosítás.  

c2) Megújuló energiaforrások kialakítása (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb 

üzemeltetése érdekében.  

c3) Bútorok beszerzése (pl.: pihenőhelyiség, teakonyha stb. esetében).  

 

 

D) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások esetén:  

d1) Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések (pl.: játszósarok kialakítása).  

d2) 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, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni és 

alátámasztani.  

d3) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése.  

d4) Babakocsi tároló létesítése.  

d5) Megújuló energiaforrások kialakítása (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb 

üzemeltetése érdekében.  

d6) Főzőkonyha, tálaló vagy melegítő konyha fejlesztése esetén az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld 

terület) kialakítása, átalakítása, felújítása (beleértve kerítés építését, felújítását).  

d7) Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása, átalakítása a szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás 

keretében dolgozók lakhatásának biztosítása érdekében (szolgálati lakás).  

 

 

Beadás 

határideje: 
A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található 
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Támogatás 

mértéke és 

összege: 

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége az adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletben 

található 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon1, 29 170 

000 000 Ft.  

 

  

 


