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Budapest Főváros 

VIII. kerület 

Józsefvárosi 

Önkormányzat 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Józsefvárosi háziorvosi 

életpályamodell keretében 

nyújtott támogatás 

 

 

„háziorvosi pályázat” 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

pályázatot ír ki az Önkormányzattal háziorvosi/házi gyermekorvosi egészségügyi feladat-

ellátási szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató vagy egyéni vállalkozó 

részére. 

 

1. A pályázat célja: 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 151/2016. (VI.02.) számú határozatával elfogadta a 

Józsefvárosi háziorvosi életpályamodellt, melynek célja a józsefvárosi háziorvosi 

feladatellátás jelenlegi és jövőbeni támogatása, a háziorvosi praxisok értékének növelése, a 

jelenlegi háziorvosok megtartása, a háziorvosok munkafeltételeinek javítása, a háziorvosi 

utánpótlás biztosítása, a kerületi háziorvosi feladatellátás vonzóbbá tétele a kerületi lakosok 

egészségbiztonságának további növelése érdekében.  

 

A pályázat célja, hogy az Önkormányzat a kerület háziorvosi/házi gyermekorvosi 

egészségügyi alapellátását területi ellátási kötelezettséggel végző egészségügyi szolgáltatók, 

egyéni vállalkozók részére az alapellátás színvonalának növelése érdekében a háziorvosi 

praxisok eszközellátottságának, illetve működési feltételeinek javítása céljából pályázati úton 

anyagi támogatást nyújtson. 

 

2. Pályázat tartalma: 

Pályázat nyújtható be az 1. pontban (pályázat célja) megjelölt tevékenység ellátásához 

szükséges eszközök beszerzésére, tanfolyamon/továbbképzésen való részvételre. Eszköz 

beszerzése esetében feltétel, hogy az az Önkormányzat által a feladat ellátására biztosított 

rendelőhelyiségben kerüljön elhelyezésre, használatra. 

 

Az elszámolható költségek típusai:  

eszközbeszerzés (rendelői bútor/kiegészítő, orvosi eszköz, informatikai eszköz, 

szoftver). 

 

3. Pályázók körének meghatározása: 

Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthat be Önkormányzattal 2019. január 01. 

napján háziorvosi/házi gyermekorvosi egészségügyi feladat-ellátási szerződéses 

jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató vagy egyéni vállalkozó, amennyiben 2019. 

február 28. napján nem áll ezen szerződés esetében felmondás hatálya alatt. 

 

4. Támogatás jellege: 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 17,5 millió Ft. A Pályázó által megpályázható 

maximum összeg 350.000,- Ft. A Pályázó vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

 

 



2 
 

 

5. Tartalmi, formai követelmények: 

Érvényesen pályázni a felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt 

pályázati adatlap és nyilatkozat kitöltésével és az arra jogosult általi aláírásával lehet. Az 

adatlaphoz az adatlapon vagy a pályázati felhívásban megjelölt dokumentumokat hiánytalanul 

be kell csatolni. Hiánypótlásra kizárólag a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül 

van lehetőség. A nem megfelelő módon vagy nem megfelelő szervezet/személy által 

benyújtott pályázati kérelmek érvénytelenek. 

 

6. Korlátozások: 

a. az elnyert összeg nem használható fel a 2. pontban (Pályázat tartalma) felsoroltakon kívül 

más jellegű kiadásokra; 

b. egy pályázó jelen pályázatra egy pályázatot adhat be; 

c. nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek köztartozása áll fenn; 

d. a tudomásszerzéstől számított két éven belül nem részesülhet támogatásban az aki: 

 a támogatásra benyújtott pályázati dokumentációjában lényeges körülményről, tényről 

valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy 

 a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően 

használta fel, vagy 

 az Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy 

nem határidőre teljesítette. 

 

7. Egyéb feltételek: 

A jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, 

amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 

csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 

1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 

1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó 

pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma 

tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 

ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő 

forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) 

bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 

22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] 

 Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű 

támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, 

akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a 

vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély 

összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad. 

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően 

nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak 

kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű 

támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta.  

Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges 

időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új 

vállalkozások között. 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 
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2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU 

bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.  

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű 

támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig 

halmozható. 

 A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában 

vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami 

támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben 

vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire 

vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

 A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 

figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas 

módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két 

pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 

A támogatott– az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a 

támogatást nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás 

ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 

Kizárt ágazatok/tevékenységek:  

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 

tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása; 

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások 

támogatása, amennyiben: 

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások 

által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ; 

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek 

támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és 

működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó 

kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás; 

e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás; 

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára 

nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. 

albekezdés]. 

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt 

végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi 

ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy 

a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek 

szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt 

ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szerinti csekély összegű támogatásban. 

A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a 

támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. 

 

8. Információ kérhető: 

Pokornyi Viktória (Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 

Iroda) Bp., VIII. Baross u. 63-67. III. emelet 324 szoba, telefon: 459-2588, e-mail: 

pokornyiv@jozsefvaros.hu. Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 13.30-18 óra, Szerda: 8.15-16.30 

óra, Péntek: 8.15-11.30 óra. 

9. A pályázat benyújtásának módja, hiánypótlás: 

mailto:pokornyiv@jozsefvaros.hu
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A teljes pályázati dokumentációt magyar nyelven, egy eredeti példányban kell a következő 

címre és formában személyesen eljuttatni:  

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 

Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda (1082 Budapest, Baross u. 63-67. III. em. 324.)  

 

A borítékon fel kell tüntetni: „háziorvosi pályázat” 

 

A személyes beadás legkésőbbi időpontja: 2019. február 28. 12 óra. 

 

A projekt adatlapja sem formájában, sem tartalmában nem változtatható. A csatolandó 

mellékleteket személyesen papíralapon kell lezárt borítékban benyújtani.  

 

Hiánypótlásra kizárólag a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül van lehetőség, 

azaz 2019. február 28-án 12.00-ig. 

 

10. Információk az értékelésről, értesítésről, szerződéskötésről, elszámolásról: 

A beérkező pályázatok nyilvántartását, formai értékelését a Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda 

végzi. A pályázatokról a kiíró legkésőbb 2019. március 29-ig dönt. A döntés ellen 

fellebbezési lehetőség nincs. A kiíró a döntésről a döntést követő 10 napon belül értesíti a 

pályázót. 

 

A kiíró támogatási szerződést köt a pályázati összegben részesülő pályázókkal, amelyben 

szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre 

történő aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának a feltétele. 

 

A kiíró a támogatások utalását követően a józsefvárosi honlapon (www.jozsefvaros.hu) – a 

hatályos jogszabályok szerint – közzéteszi a támogatottak jegyzékét az elnyert támogatási 

összegekkel együtt. 

 

11. A projekt megvalósítása: 

A projekt megvalósításának kezdő napja: a pályázati kiírás napja, végső határideje: 2019. 

október 31. 

A pénzügyi elszámolás végső határideje: 2019. december 15. 

A projekt saját felelősségre a támogatási szerződés megkötése előtt a kiírás dátumától 

elkezdhető. 

 

12. A pályázat elszámolásának módja: 

A pályázat nyertesei 2019. december 15-ig kötelesek elszámolni a támogatás felhasználásáról, 

melynek során a felhasználást számlamásolatokkal kell igazolni. Amennyiben a pályázó az 

elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a támogatás összegét részben vagy 

egészben a rendeltetésétől eltérő célra használja fel, úgy a felvett támogatás teljes összegét - 

késedelmi kamatokkal növelten – köteles haladéktalanul visszafizetni az Önkormányzat 

részére.  

 

A pályázat kiírója a projekt megvalósulása alatt helyszíni ellenőrzést tarthat, mely során 

a projekthez kapcsolódó dokumentumokat is ellenőrizheti. 
 

 

 

http://www.jozsefvaros.hu/

