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Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében
megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm.
határozat nevesíti a megyei jogú városok TOP 6. prioritása intézkedéseinek
forrásallokációját, mely prioritások között szerepel a 6.6 Városi közszolgáltatások
fejlesztéséhez kapcsolódóan az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése.
A prioritás keretében megjelent a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” című felhívás, mely a Kormány által elfogadott Integrált Területi
Programunk (továbbiakban ITP) megvalósítását szolgálja.
A felhívás keretében közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak,
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásnak
helyt adó helyiségek felújítása, átépítése, bővítése, meglévő – jelenleg más funkciót betöltő
– épületben történő kialakítása, valamint új helyiség/épület építése támogatható, kizárólag
meglévő, működő praxisok/védőnői szolgálatok esetében.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.6.1-16 intézkedésen belül támogatói
döntésben részesült és 2017. október 12-én támogatási szerződést kötött, mely alapján
Ügyeleti központ kerül kialakításra Szekszárd, Ybl M. u. 1. szám alatt.
Az Ügyeleti központban elhelyezésre kerül a védőnői szolgálat, a gyermek és felnőtt
háziorvosi ügyeleti ellátás és a IV. sz. házi gyermekorvosi szolgálat.
A tervezett új Ügyeleti Központ a Szekszárd, Ybl M. u. 1 szám, 1769/2 hrsz. alatt lévő két
szintes, 1754 m²-es irodaház belső átalakításával kerül megvalósításra. Az ingatlan a Tolna
Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében van. Az MNV Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium hozzájárult az ingatlan használatáról szóló szerződés megkötéséhez és az
ingatlan térítésmentes biztosításához.
A pályázati felhívás előírja a támogatási szerződésben foglalt első mérföldkőnél a
tulajdonviszonyok rendezését, jelen esetben e szerződés meglétét a projekt megvalósítási
helyszínére.
A szerződés tartalmával kapcsolatban az egyeztetés folyik az önkormányzat és a
kormányhivatal között.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.
Szekszárd, 2017. október 19.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2017. (…) határozata
„TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása” c. pályázat vonatkozásában
ingatlan ingyenes használatba vételéről szóló szerződés jóváhagyására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. úgy határoz, hogy a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 „Ügyeleti központ kialakítása”
című pályázat megvalósítása érdekében szerződést köt a Tolna Megyei
Kormányhivatallal, mint a Szekszárd, Ybl Miklós utca 1. szám alatt található, 1769/2
helyrajzi számú ingatlan vagyonkezelőjével az ingatlan ingyenes használatba
vételéről;
2.

felhívja a polgármestert az 1.) pont szerinti szerződés vonatkozásában szükséges
tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára és
a szerződés aláírására.
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