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Támogatási Szerződés

amely létrejött 

egyrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia utca 3.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C. épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.  
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 309271
Adószám: 15309271-2-4

másrészről  KOMLÓI  EGÉSZSÉGCENTRUM,  BÁNYÁSZATI  UTÓKEZELŐ  ÉS  ÉJJELI
SZANATÓRIUM  EGÉSZSÉGÜGYI  KÖZPONT,  mint  kedvezményezett  (a  továbbiakban:
Kedvezményezett), 

Postacím: 7300 Komló, Majális tér 1 
Pf.: 82 7301 
Székhely/Lakcím: 7300 Komló, Majális tér 1 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 15813815861031202 
Adószám/adóazonosító jel: 15813815-1-02 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10024003-00333070-30005503
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Tánczos Frigyes Attila 

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.  

Ha a Projektet  több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium),  a Kedvezményezettek
egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási
szerződés  (a  továbbiakban:  Szerződés)  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  konzorciumi
együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést,
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mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.1 

1. Előzmények 

A Támogató az Emberi Erőforrás Operatív Program (a továbbiakban:  EFOP) keretén belül, EFOP-
2.2.18-17  kódszámú,  „Betegbiztonság  növelését  célzó  komplex  infrastrukturális  fejlesztések  az
egészségügyi ellátórendszerben” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett  EFOP-2.2.18-
17-2017-00001 azonosító  számon  regisztrált,  2017.05.18. napon  befogadott  támogatási  kérelmet
nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.09.07. napon
kelt  támogatási  döntés  szerint  támogatásban  részesített.  A  Támogató  döntése  alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi,  és a Szerződő Felekre
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági  engedély,  műszaki terv és tartalom,
nyilatkozat,  beszerzési  terv,  társulási  megállapodás  és  egyéb  dokumentum,  valamint  ezek
módosításai,  amelyet  a  Kedvezményezett  a  támogatási  kérelemmel  együtt  vagy  a  későbbiekben
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya  a  Betegbiztonság javítása a Komlói  Egészségcentrum és BUESZ
Egészségügyi Központban című és  EFOP-2.2.18-17-2017-00001 azonosító számú, a támogatási
kérelemben  és  annak  mellékleteiben  rögzített  projekt  (a  továbbiakban:  Projekt)  elszámolható
költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból
vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet  7300 Komló, Majális tér 1   alatt  (Projekt fő
helyszíne)  megvalósítja,  és  azt  –  ha  a  Projekt  esetében  releváns  –  a  fenntartási  időszak  alatt
ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. 
A Kedvezményezett  a  Szerződés  aláírásával  kötelezi  magát  arra,  hogy  a Projektet  a  vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően,  kellő  alapossággal,  hatékonysággal és gondossággal  valósítja meg,
illetve  a  2014–2020  programozási  időszakban  az  egyes  európai  uniós  alapokból  származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban:
272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet]  rögzített  feltételek  fennállása  esetén  az  ott  előírt  módon  a
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 

2.3. A  Támogató  vállalja,  hogy  a  Projekt elszámolható  költségeire  az  Európai  Regionális
Fejlesztési  Alapból  és  hazai  központi  költségvetési  előirányzatból  a  támogató  döntésnek  és  a
Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív
programok  keretében  támogatásban  részesített  kedvezményezettekkel  kötendő  támogatási
szerződésekhez”  (a továbbiakban: ÁSZF),  amely a  www.szechenyi2020.hu   honlapon folyamatosan
elérhető. 

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése 

3.1. A Projekt kezdete 

1A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.
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A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.09.01.. 

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.01.04.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.08.31. 

A Projekt keretében a projekt  fizikai  befejezésének napjáig felmerült  költségek számolhatók el.  Az
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.10.30. 

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza. 

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége 

A  Projekt  összköltsége  115  816  398 Ft,  azaz  száztizenötmillió-nyolcszáztizenhatezer-
háromszázkilencvennyolc forint.  

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A  Projekt  elszámolható  bruttó  összköltsége  115  816  398 Ft,  azaz  száztizenötmillió-
nyolcszáztizenhatezer-háromszázkilencvennyolc forint. 

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A  Projekthez  felhasználására  kerülő  források  részletes  bontását  a  Szerződés  2.  melléklete
tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása 

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 115 816 398
Ft, azaz száztizenötmillió-nyolcszáztizenhatezer-háromszázkilencvennyolc forint. 

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az  igényelhető  támogatási  előleg  mértéke  az  utófinanszírozású  tevékenységekre  jutó  támogatási
összeg legfeljebb 100 %-a.
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Az  igényelhető  támogatási  előleg  legmagasabb  összege  7  087  004 Ft,  azaz  hétmillió-
nyolcvanhétezer-négy forint. 

4.5.2 Kifizetési igénylés 

A Szerződés 3.  számú melléklete  szerinti  mérföldkövek  elérését  követő  15  napon  belül  kötelező
szakmai  beszámolót  is  tartalmazó  kifizetési  igénylést  benyújtani.  A projekt  fizikai  befejezéséhez
kapcsolódó  utolsó  mérföldkő  esetén  a  támogatási  szerződésben  meghatározott  határidőn  belül
köteles  a  Kedvezményezett  a  kifizetési  igénylésben  beszámolni  a  projekt  keretében  felmerült  és
elszámolni kívánt költségekről.
A mérföldkövek elérését  megelőzően az ÁSZF 3.5.1  pontja  szerint  lehetséges kifizetési  igénylést
benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme 

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben  vett  állami  támogatási  szabályokról  szóló  255/2014.  (X.10.)  Korm.  rendeletben  (a
továbbiakban:  jogcímrendelet)  foglaltaknak  megfelelően  a  jelen  Szerződés  alapján  nyújtott
támogatásból

115  816  398 Ft,  azaz  száztizenötmillió-nyolcszáztizenhatezer-háromszázkilencvennyolc forint
nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett  a Projektet a 4.  számú mellékletben meghatározott  műszaki-szakmai tartalom
szerint valósítja meg.
A  műszaki-szakmai  tartalom  nem  teljesítése  esetén  a  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet  1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja
meg.

A Kedvezményezett  a  Projekt  megvalósítása  során  a  támogatást  a  4.  és  5.  számú mellékletben
meghatározott műszaki-szakmai eredmények és indikátorok elérése érdekében jogosult  és köteles
felhasználni. 
A Kedvezményezett  az  indikátorokat  köteles  teljesíteni.  Az  indikátorok  nem  teljesítése  esetén  a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a
biztosítéknyújtási  kötelezettség  alól,  úgy  a  Szerződés  6.  számú  mellékletében  foglaltak  szerinti
biztosítéko(ka)t nyújtja. 

A(z) 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben
foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé. 

8. Záró rendelkezések
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8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt,
a  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendeletet  és  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul
veszi,  hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával,  illetve új,  a
Szerződés  és  az  ÁSZF  szempontjából  releváns  jogszabályok  hatálybalépésével  minden  külön
intézkedés nélkül módosulnak. 

8.2. A Szerződő  Felek  a  Szerződés  időtartamára  kapcsolattartót  jelölnek  ki.  A kapcsolattartó
nevéről,  postacíméről,  telefon  és  telefax  számáról  és  elektronikus  levélcíméről  a  Szerződés
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró
aláírásának  napjával.  A  Szerződés  határozott  időre  jön  létre,  2027.  december  31-én,  illetve
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén
hatályát veszti. 

8.4. A  Kedvezményezett  kijelenti,  hogy  –  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és
az  ellenőrzési  tevékenység  során  átadott  dokumentumokban  feltüntetett  személyek  személyes
adataiknak  a  Támogató  és  a  Miniszterelnökség  által  történő  kezeléséhez  (ideértve  ezen  adatok
felvételét,  tárolását,  nyilvánosságra  hozatalát,  statisztikai  módszerekkel  történő  feldolgozását  is)
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári
Törvénykönyvről  szóló 2013.  évi  V.  törvényt  is  –  és európai  uniós jogszabályok rendelkezései  az
irányadók.

8.6. A  Kedvezményezett  képviseletében  aláíró  személy(ek)  kijelenti(k)  és
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják,
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a
Szerződés  megkötésére  és  aláírására.  Aláíró  képviselő(k)  kijelenti(k)  továbbá,  hogy  a  testületi
szervei(k)  részéről  a  Szerződés  megkötéséhez  szükséges  felhatalmazásokkal
rendelkezik/rendelkeznek,  tulajdonosai(k)  a  támogatási  jogügyletet  jóváhagyták  és  harmadik
személyeknek nincs  olyan  jogosultsága,  mely  a  Kedvezményezett  részéről  megakadályozná vagy
bármiben  korlátozná  a  Szerződés  megkötését,  és  az  abban foglalt  kötelezettségek  maradéktalan
teljesítését.
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Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan  cselekményekre,  amely  a  közélet  tisztaságára  vonatkozó,  valamint  a  korrupció-ellenes
jogszabályok megsértését eredményezi.  A Kedvezményezett nem fogadhat el,  nem ajánlhat fel és
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 10 db melléklet, és
a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott
mellékletek,  továbbá  a  projektadatlap  és  annak  mellékletét  képező  valamennyi  nyilatkozat,
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. 

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

...................
Dr. Tánczos Frigyes Attila

főigazgató

Kedvezményezett

P.H.
Kelt: ......, 201..év..............hónap ... napján

...................
Pataky Krisztián
főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kedvezményezett

P.H.
Kelt: ......, 201..év..............hónap ... napján

Mellékletek:
1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai 
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás 
8. melléklet – Közbeszerzési terv 
9. melléklet – Likviditási terv
10. melléklet – Gantt diagram
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1. számú melléklet

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00001 
Kedvezményezett: KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő Költség kategória Költségtípus Költségelem
Elszámolható 

költség (Ft)

KOMLÓI 
EGÉSZSÉGCENTRUM, 
BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ 
ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Szakmai tevékenységekhez 
kapcsolódó szolgáltatások 
költségei

Kötelezően előírt 
nyilvánosság biztosításának 
költsége

Egyéb nyilvánosság 
biztosításához kapcsolódó 
költség a kedvezményezett 
tájékoztatási kötelezettségei 
útmutató szerint

52 004

KOMLÓI 
EGÉSZSÉGCENTRUM, 
BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ 
ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési szakértő díja 1 150 000

KOMLÓI 
EGÉSZSÉGCENTRUM, 
BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ 
ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Beruházáshoz kapcsolódó 
költségek

Eszközbeszerzés költségei Bekerülési érték (ide értve 
üzembe helyezést 
megelőzően a fejlesztést 
segítő eszközök 
biztosításának költségét is)

103 649 394

KOMLÓI 
EGÉSZSÉGCENTRUM, 
BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ 
ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM 

Beruházáshoz kapcsolódó 
költségek

Immateriális javak beszerzése Szoftver bekerülési értéke 5 080 000
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Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.18-17-2017-00001 

Támogatást igénylő Költség kategória Költségtípus Költségelem
Elszámolható 

költség (Ft)

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

KOMLÓI 
EGÉSZSÉGCENTRUM, 
BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ 
ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Szakmai tevékenységekhez 
kapcsolódó szolgáltatások 
költségei

Projektszintű könyvvizsgálat 
költsége

Projektszintű könyvvizsgálat 
költsége

317 500

KOMLÓI 
EGÉSZSÉGCENTRUM, 
BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ 
ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment 
személyi jellegű ráfordítása

Foglalkoztatást terhelő adók, 
járulékok

1 148 040

KOMLÓI 
EGÉSZSÉGCENTRUM, 
BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ 
ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Szakmai tevékenységekhez 
kapcsolódó szolgáltatások 
költségei

Kötelezően előírt 
nyilvánosság biztosításának 
költsége

A megvalósítás helyszínén 
tájékoztató tábla 
elkészítésének és 
elhelyezésének költsége

167 500

KOMLÓI 
EGÉSZSÉGCENTRUM, 
BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ 
ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment 
személyi jellegű ráfordítása

Munkabér, megbízási díj 4 251 960

Összesen: 115 816 398
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Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.18-17-2017-00001 

…………………
Dr. Tánczos Frigyes Attila

főigazgató
KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI

UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Kedvezményezett

P.H.
Kelt: …………, 201… év ………… hónap … napján.

……….…………
Pataky Krisztián
főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

P.H. 
Kelt: Budapest, …………………….. napján.
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Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.18-
17-2017-00001 

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00001 
Kedvezményezett: KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI 
SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

Források (Ft)

I. a támogatási konstrukció keretében 
igényelt támogatás

115 816 398

Projekt elszámolható költsége 115 816 398

Projekt teljes költsége 115 816 398

Összes forrás 115 816 398

…………………
Dr. Tánczos Frigyes Attila

főigazgató
KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM,

BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI
SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: ……, 201… év ………… hónap … napján.

……….…………
Pataky Krisztián
főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

P.H. 

Kelt: Budapest, …………………….. napján.
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Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.18-17-2017-00001 

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00001 
Kedvezményezett: KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

Mérfö
ldkő

sorsz
áma

Mérföldkő megnevezése
Mérföldkő elérésének

tervezett dátuma
Eredmény leírása

A mérföldkő eléréséig felhasználni
tervezett támogatás összege (Ft)

1

Kézhigiénés rendszerre 
vonatkozó közbeszerzési 
eljárásának sikeres lezárása, 
szerződéskötés

2017.12.31.
Kézhigiénés rendszerre vonatkozó
közbeszerzési eljárásának sikeres

lezárása, szerződéskötés
2 084 695

2
Eszközbeszerzési tevékenység 
közbeszerzési eljárásának 
sikeres lezárása, szerződéskötés

2018.01.31.

Eszközbeszerzési (gyógyszerelő
automata) tevékenység közbeszerzési

eljárásának sikeres lezárása,
szerződéskötés

22 700 014

3
Kézhigiénés fejlesztés 
megvalósítása

2018.04.30. Kézhigiénés fejlesztés megvalósítása 39 145 942

4
Gyógyszer adagoló berendezés 
sikeres installálása

2018.08.31.
Gyógyszer adagoló berendezés sikeres

installálása
51 885 747

…………………
Dr. Tánczos Frigyes Attila

főigazgató
KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI

UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

……….…………
Pataky Krisztián
főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató
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Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.18-17-2017-00001 

Kedvezményezett

P.H.
Kelt: …………, 201… év ………… hónap … napján.

P.H. 
Kelt: Budapest, …………………….. napján.
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Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.18-17-2017-00001 

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00001 
Kedvezményezett: KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

Megvalósítandó műszaki-
szakmai eredmény

megnevezése
Az eredmény leírása 

A tulajdonság számszerűsíthető
célértéke Igazolás módja

Általános és speciális
higiénés (pl. kézhigiéné)

rendszerekkel ellátott
osztályok aránya

A projekt keretében beszerzett és üzembe helyezett
általános és speciális higiénés rendszerekkel ellátott
osztályok aránya az összes osztályhoz viszonyítva

100 százalék

Bevezetett egyéni gyógyszer
adagolási szolgáltatás

A projekt keretében beszerzett és az érintett
telephelyen üzembe helyezett gyógyszeradagoló

rendszerek által ellátott ágyak számának aránya az
érintett telephely teljes ágyszámához viszonyítva.

116 százalék

…………………
Dr. Tánczos Frigyes Attila

főigazgató
KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI

UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Kedvezményezett

P.H.
Kelt: …………, 201… év ………… hónap … napján.

……….…………
Pataky Krisztián
főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

P.H. 
Kelt: Budapest, …………………….. napján.
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Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.18-17-2017-00001 

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00001 
Kedvezményezett: KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

Kedvezményezett  vállalja,  hogy a Projekt  fizikai  befejezéséig megvalósítja  a Felhívás 3.1.  pontjában előírt  tevékenységeket  a projekt  műszaki-szakmai
tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve Mértékegység Cél dátuma Cél változás
Cél

összváltozás
Cél kummulált

Fejlesztett egészségügyi infrastruktúra férőhely kapacitás Fő 2018.08.31. 116 116 116

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság Fő 2018.08.31. 39 858 39 858 39 858

…………………
Dr. Tánczos Frigyes Attila

főigazgató
KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI

UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Kedvezményezett

P.H.
Kelt: …………, 201… év ………… hónap … napján.

……….…………
Pataky Krisztián
főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

P.H. 
Kelt: Budapest, …………………….. napján.
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