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intézmények

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3.
melléklet II. 4. ab) pont szerinti „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti
gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása” támogatására.
A pályázat célja
Központi költségvetési forrás biztosítása az idősek átmeneti és tartós, hajléktalanok
tartós bentlakásos szakosított ellátását biztosító és a gyermekek átmeneti gondozását
szolgáló, önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztésére és felújítására.
A pályázati alcélok:
a) a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati
tulajdonban és fenntartásban álló intézmények olyan fejlesztése, felújítása,
amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt tárgyi
feltételek biztosítása,
b) a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati
tulajdonban és fenntartásban álló intézmények egyéb fejlesztése,
c) határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező, önkormányzati tulajdonban és
fenntartásban álló intézmények fejlesztése.
A b) pont szerinti alcélra pályázat csak akkor nyújtható be, ha a Pályázó az a) pont
szerinti alcélra is benyújt pályázatot. A b) pont szerinti alcél támogatása csak akkor
lehetséges, ha valamennyi, az a) pont szerint benyújtott, érvényes pályázat támogatását
követően azokra a keretösszeg lehetősége biztosít. A c) pont szerinti alcél támogatása
csak akkor lehetséges, ha valamennyi, az a) és b) pont szerint benyújtott, érvényes
pályázat támogatását követően azokra a keretösszeg lehetőséget biztosít.
Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melyek keretében
legfeljebb egy intézményben megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást.
A támogatás maximális mértéke pályázónként 20,0 millió forint. A minimálisan
biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől függ. A
pályázat szempontjából az adóerő képesség a 2014. II. negyedéves költségvetési
jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4 %-át jelenti. Minimálisan biztosítandó
saját erő mértéke Dombóvár Város Önkormányzata tekintetében 5 %, mivel az adóerő
képesség 0 - 18.000,- Ft/fő közé esik.
A pályázók köre
A költségvetési törvény 2. melléklet III. 4. pont szerinti támogatásban részesülő
települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési
önkormányzat nyújthat be pályázatot.
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A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás
megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a
működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használnia.
A Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó
Társulása (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.) által fenntartott „Támasz” Otthon (7200
Dombóvár, III. u. 22.) telephely intézmény szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzését 2016. december 31-ig hosszabbította meg ideiglenes hatállyal a Tolna
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a következő feltételekkel.
A fenntartó 2016. december 31-ig köteles gondoskodni:
-

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (továbbiakban:
szakmai rendelet) 4. § b.) pontja értelmében az akadálymentes közlekedés
feltételeit biztosítani, valamint az épület külső homlokzatát felújítani.

-

A fenntartó legkésőbb 2016. december 31-ig köteles a hiányosságok
megszüntetéséről, illetve végrehajtásáról a működést engedélyező szervet
értesíteni és a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés módosítását kérni.

Fentieket figyelembe véve Dombóvár Város Önkormányzata elkészíttette a „Támasz
Otthon” felújításához és akadálymentesítéséhez kapcsolódó terveket, amelynek
összköltségvetése 19.259.471,- Ft + Áfa = 24.459.528,- Ft.
A támogatás maximális keretösszege 20 millió forint, így Dombóvár Város
Önkormányzatának 4.459.528,- Ft önerőt kell vállalnia ahhoz, hogy az intézmény a
hatóság által előírtak szerint tudjon működni.
A pályázati felhívás a támogatás felhasználásának végső határidejét 2016. december
31-ig határozta meg, így akár a felújítást a jövő évben is elvégezhetnék. Dombóvár
Város Önkormányzata azonban rendelkezik a megfelelő hatósági engedélyekkel az
építkezés megkezdéséhez, illetve a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll az
önerő is, mivel a Nappali Melegedő és Népkonyha tervezett tetőfelújítása elmarad. A
2015. évi költségvetésben erre a célra 6,6 millió forintot különített el az önkormányzat,
amelyből fedezni tudjuk nyertes pályázat esetén az önerőt.
Fentieket figyelembe véve Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat
benyújtását támogassa és az önerőt biztosítsa a Támasz Otthon felújításához és
akadálymentesítéséhez.

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 4. ab) pont szerinti „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek
átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,
felújítása” támogatására.
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2. A fejlesztés megvalósulási helye:
„Támasz” Otthon
7200 Dombóvár, III. u. 22.
Hrsz.: 3184
3. A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

2015. év
4.459.528
0
20.000.000
0
0
24.459.528

4. A Képviselő-testület a pályázat saját forrásának összegét a 2015. évi
költségvetéséből biztosítja a 106 Önkormányzat – VII. felújítás – 13.
Népkonyha beázás megszüntetése címen elkülönített keret átcsoportosításával a
Támasz Otthon felújítására, melynek összege 4.459.528,- Ft.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
benyújtására és aláírására.

Határidő: 2015. április 15. - Pályázat benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester
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