Jánoshalmai Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
Cím: 6440 Jánoshalma Petőfi Sándor utca 1.
Telefon: 06-77-502-952
Fax: 06-77-502-953
E-mail: rendelo@jhrendelo.hu
Web: http://www.janoshalma-rendelo.hu/

Jánoshalma Város Önkormányzata
Ügyintéző: Lencse Kata
Czeller Zoltán polgármester úr
Tel.: 77/502-952
Kovács József alpolgármester úr
Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző úr
Malustyik Béla Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság Elnöke
6440 Jánoshalma
Béke tér 1.
Tárgy: TIOP-2.1.2-07/1-2008-0003 azonosítószámú pályázat fenntartási idejének
lezárulása

Tisztelt Polgármester úr!/ Tisztelt Címzetes Főjegyző úr!/ Tisztelt
Alpolgármester úr!/ Tisztelt Bizottsági Elnök úr!
Jánoshalma Város Önkormányzata a 2008. évben, a TIOP-2.1.2/07 felhívás
keretében 859.557.018 Ft támogatást nyert el Kistérségi járóbeteg-szakellátó
központ kialakítására.
2011. január 4. napján lezárásra került a projekt megvalósítási szakasza és ezáltal
kezdetét vette az öt éves projekt fenntartási időszak (2012.01.05-2017.01.04),
melynek keretében évente fenntartási jelentést szükséges az irányító hatóság
részére elektronikus úton benyújtani. A fenntartási időszak a 2016. évi adatokról
szóló jelentéssel lezárul, melyről 2017. január 19. napjáig kell számot adni
(tárgyidőszak: 2016.01.05-2017.01.04).
Tekintettel arra, hogy ez az utolsó jelentési kötelezettség, amelynek keretében
lehetőségünk van a vállalt indikátorok teljesülését alátámasztani/jelenteni, az
Egészségügyi Központ áttekintette az eddig beküldött jelentéseket és az azokat
alátámasztó

dokumentumokat.

Ennek

eredményét

a

mellékelt

táblázatok

tartalmazzák.
A pályázat beadásakor vállalt indikátorok teljesítését és alátámasztását a pályázat
szabályrendszerének megfelelően a Főkedvezményezettnek, azaz Jánoshalma
Város Önkormányzatának kell vállalnia. Bizonyos indikátorokat az Egészségügyi
Központ, mint Engedményezett is teljesíthet/tud teljesíteni, amelyeket szintén
jelöltünk a mellékelt táblázatokban.
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Kérem a Testület állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a záró projekt fenntartási
jelentést az Önkormányzat vagy az Egészségügyi Központ készítse el és nyújtsa
be.
Amennyiben a Testület úgy dönt, hogy a záró jelentést az Egészségügyi Központ
nyújtsa be, akkor tisztelettel kérjük, hogy a táblázatokban megjelölt indikátorok
számszerű értékét és az azokat alátámasztó dokumentumokat juttassák el
részünkre az Egészségügyi Központba 2017. január 10. napjáig.
Amennyiben úgy dönt a Testület, hogy a záró jelentést az Önkormányzat készíti el
és nyújtja be, akkor az Egészségügyi Központ 2017. január 10. napjáig eljuttatja
az Önkormányzathoz az általa teljesített indikátorok mennyiségét és az azokat
alátámasztó dokumentumokat.
Kérem Önöket, hogy a döntésük során vegyék figyelembe, hogy az Egészségügyi
Központ a jelentés elkészítését és benyújtását akkor tudja határidőben teljesíteni,
amennyiben az Önkormányzat részéről az illetékes személy(ek) a hiányzó
dokumentumokat 2017. január 10. napjáig a rendelkezésünkre bocsájtják.

Jánoshalma, 2016. december 1.
Tisztelettel:

dr. Horváth Endre
ügyvezető
Mellékletek:
1. Indikátor vállalások
2. Esélyegyenlőségi intézkedések
3. Környezeti szempontok
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