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Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent a TIOP-3.4.2-11/1 számú, az önkormányzati, állami, egyházi,
nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítését célzó pályázati kiírás,
amelyre az Egyesített Szociális Intézmény kíván támogatási igényt benyújtani.
A pályázat célja a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
korszerűsítése, a
- fogyatékossággal élő
pszichiátriai beteg,
szenvedélybeteg,
hajléktalan,
idős emberek, valamint
a gyermekjóléti alapellátásban, illetve gyermekvédelmi szakellátásban élő
gyermekek, fiatalok életkörülményeinek javítása és szakszerű ellátási
körülmények biztosítása céljából.
A fejlesztések célja a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
korszerűsítése és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása az igénybe vevők
méltó életkörülményeinek megteremtése érdekében. A fejlesztések közvetetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett intézmények célcsoportjához tartozó speciális és
hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok társadalmi aktivitása,
életminősége javuljon, és a helyi közösségben való aktív részvétele növekedjen.
Szociális intézmények esetében cél a korszerűtlen, nagy létszámú, idős
embereket és hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézmények átalakítása,
korszerűsítése humanizált, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.) SZCSM
rendeletben a lakhatási feltételekre vonatkozó előírásoknak megfelelő színvonalú
ellátási környezet kialakítása.
A korszerűsítés történhet intézményen belüli átalakítással vagy az intézményen
belüli férőhelyek számának csökkentése és az ellátottak egy részének más épületben,
humanizált életfeltételeket biztosító és településbe integrált módon történő elhelyezése
révén.
A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább 10.000.000 Ft, de
legfeljebb 180.000.000 Ft lehet.
A támogatott pályázatok várható száma: 100 db.
Intézmények kizárólag abban az esetben pályázhatnak, ha önálló jogi
személyek, és ha önállóan működő költségvetési szervként működnek valamint
rendelkeznek a gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt szervezet jóváhagyásával,
valamint rendelkeznek a fenntartó egyetértő nyilatkozatával, amellyel hozzájárul a
pályázathoz. Az Egyesített Szociális Intézmény gazdálkodási feladatait ellátó Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a pályázat benyújtását támogatja.
Általános elvárások a pályázatokkal szemben:

-

-

-

Kizárólag azok a pályázatok támogathatók, amelyek a pályázati program
célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, illetve helyi
szükségleteken és lehetőségeken alapulnak.
Az érintett célcsoportok civil, érdekképviseleti szervezeteivel, illetve az ellátást
nyújtók szakmai szervezeteivel való együttműködés.
Kizárólag olyan szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi bentlakásos
intézmény korszerűsítése kezdeményezhető, melynek épülete legalább tíz éves.
A pályázónak nyilatkoznia kell az épület állapotára vonatkozóan arról, hogy
2001. december 31-ig hazai és uniós pályázati forrásból nem volt még
korszerűsítve, kivéve, ha jogszabály alapján járt el, vagy ha kizárólag
energiahatékonyság növelésére irányuló fejlesztéseket hajtott végre.
Az intézményi férőhelyek száma a korszerűsítés eredményeképpen nem lehet
magasabb, mint a szociális és a gyermekvédelmi szabályozásban foglalt
férőhelymaximumok.

A pályázat benyújtásának feltétele építési engedély köteles tevékenység esetén
elvi engedély csatolása, nem engedélyköteles tevékenység esetén építésügyi hatóság
igazolása, hogy az adott építési tevékenység nem építési, vagy egyéb szakhatósági
engedély köteles.
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása kötelező:
1. A bentlakásos intézmény korszerűsítése, és/vagy átalakítása, és/vagy
energiatakarékossá tétele.
2. A beruházással érintett területeken az ellátottak igényeihez igazodó
akadálymentesség biztosítása. Az akadálymentesítés nem lehet a beruházás
kizárólagos célja.
3. Kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, internet elérés kialakításához,
biztosításához szükséges hardver és szoftver elemek. A meglévő IKT
bemutatása és ehhez képest az új igények ismertetése a szakmai tervben.
4. Munkatársak szakmai képzése, továbbképzése, felkészítő tréningje.
5. Szakmai terv készítése.
6. Tájékoztatás, nyilvánosság.
Fentieken kívül támogatható tevékenységek köre:
-

Szükséges engedélyezési dokumentumok, elvi engedélyes- és engedélyes tervek,
műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei.
Föld- és ingatlanvásárlás, amennyiben az elengedhetetlen az ingatlan
létesítéséhez.
Eszközbeszerzés csak az épület infrastruktúrájának fejlesztésével együttesen
pályázható. A pályázat keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges.
Beszerzett gépek, eszközök használatához kapcsolódó betanítás.
Projekt menedzsment biztosítása.
Projekt előkészítés.
Szakmai terv, felmérések készítése.

Szociális területen előnyt jelent, a fogyatékos személyek,
szenvedélybetegek, hajléktalan személyek szociális ellátása.

pszichiátriai-,

Elszámolható költségek:
- Projekt előkészítés (költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt
elszámolható összes költségének 6%-át, és nem haladhatják meg az 5 millió Ftot)
- Projektmenedzsment költségei (A projektgazdának a projekt teljes időtartama
alatt biztosítania kell egy fő projektmenedzsert és egy fő pénzügyi vezetőt. 100
millió Ft-ot meghaladó támogatás esetén a pénzügyi asszisztens alkalmazása
kötelező.)
A projekt menedzsment költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt
elszámolható összes költségének 12 százalékát.
- Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
- Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások
- Egyéb szakmai szolgáltatások költségei
- Különféle egyéb költségek
- Egyéb szolgáltatások
- Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés
- Eszközbeszerzés
Támogatás formája: Visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100
százaléka.
Támogatás összege: legalább 10.000.000 Ft, de legfeljebb 180.000.000 Ft lehet.
A támogatási intenzitás legfeljebb 100 %. (A projekt költségnövekményét a
kedvezményezett finanszírozza.)
A pályázatok benyújtása 2012. március 30-ig lehetséges.
Az elszámolható költségeknél, a százalékos korlátot figyelembe véve, építésre
maximum 120,5 millió Ft, eszközbeszerzésre maximum 12 millió Ft számolható
el. Az építési felmérésben (1. sz. melléklet) szereplő tagintézmények felújítási
összköltsége 196,901 millió Ft, magasabb az elhozható maximális támogatási
összegnél, ezért szükséges a legfontosabb építési elemeket kiválasztani és azokat a
pályázatban tervezni az alábbiak szerint.
A pályázati útmutató szerint:
- minden korszerűsített ingatlannál kötelező a komplex akadálymentesítés,
- eszközök beszerzése csak az épület infrastruktúrájának fejlesztésével együttesen
támogatható,
- a pályázati projekt célcsoportban szereplők közül (idős emberek, fogyatékossággal
élők, hajléktalanok, stb.) a hajléktalan emberek ellátását célzó fejlesztések " érnek
pontot ".

Fentiek alapján, Dombóváron az Erdősor utcai Éjjeli menedékhely fejlesztése és a
"Platán" Otthon I. üteme indokolt projektelem.
A Gyulajon található Idősek Otthonának fejlesztése a pályázat kistérségi szerepét
erősíti.
A pályázatban megjeleníteni kívánt műszaki tartalom:
Platán Szociális Otthon (Szabadság u.3.)
Az alábbi munkák elvégzését tartjuk a legfontosabbnak:
Tető felújítás:
18,000,000.- Ft
Belső felújítás, akadálymentesítés:
1,300,000.- Ft
Hallás és látás sérültek számára akadálymentesítés:
1,000,000.- Ft
----------------------------------------------------------------------------------------------------I. ütem Összesen:
20,300,000.- Ft
Erdősor utcai hajléktalan szálló bővítése:
A meglévő épület, illetve a telek mérete lehetőséget biztosít arra, hogy egy épületben
kerüljön elhelyezésre a nappali és éjszakai hajléktalan ellátás. Ennek érdekében a
jelenlegi épületet bővítéseként 1 db étkezőt (35-40 m2), 1 db női mosdót, személyzeti
mosdót, 1 db női éjszakai szobát (3férőhelyes), 1 db női nappali pihenőszobát (2
férőhelyes), 1 db nappali férfi pihenőszobát (2 férőhelyes), iroda-gondozói szobát és 1
db melegítő konyhát, valamint akadálymentes fürdő építését terveztük, kb. 140 m2
alapterülettel, melyek várható építési költsége 35,000,000.- Ft.
Várható építési költsége
Régi épületrész felújítása, külső nyílászáró csere, homlokzati
hőszigetelés, tetőfelújítás, gépészeti és villanysz. felújítás
Akadálymentesítés hallás, látás és mozg. korl.részére
berendezés
Összes nettó költség összesen
Áfa 27%:
Mindösszesen

35,000,000.- Ft
11,500,000.- Ft
1,700,000.- Ft
48,200,000.- Ft
13,014,000.- Ft
61,214,000.- Ft

Dombóváron tervezett építési költség összesen: 81.514.000 Ft
Gyulaj, szociális otthon:
Az otthonnak 18 fő lakója van, az egy férőhelyre jutó norma terület min. 6,0 m2/fh
nem biztosított, ezért 2 db 2 fh szoba és akadálymentes mosdó, wc építését terveztük.
A jelenlegi vizes blokk az akadálymentesítés feltételeinek nem felel meg. Külön
probléma még a mosóhelyiség használata, mely az épületben, mint helyiség ugyan ki
van építve, csak sajnos a konyhai kiszolgáló folyosón keresztül közelíthető meg,
melyet az ÁNTSZ ebben a formában nem engedélyezett. Szerencsére az épület

adottsága révén ez egy külső folyosóval viszonylag kis munkával, közlekedő folyosó
kialakításával megoldható.
Az épület fűtése jelenleg városi gázzal megoldott és működik. Az Önkormányzat a
jövőben saját előállítással pellet kazán üzemeltetését tervezi. Ennek a fűtő helyiségnek
a kialakítása az udvaron meglévő kazánházból alakítható ki, ahonnan földalatti
távvezetékkel lehet a melegvizet a meglévő kazánházba vezetni. A meglévő épület
átalakítása és a távvezeték kisebb költséget jelent, mint esetleg egy új kazánház
építése.
Költségbecslés részletezése:
2 db szoba 2-2 fh-re, valamint 1 db akadálymentes mosdó, wc
és közlekedő építése-mosókonyha megközelítésére összesen
57,0 m2
Fűtés, villanyszerelés, távvezeték
Akadálymentesítés hallás, látás sérültek és moz. korl. részére
Összes nettó költség
Áfa 27 %:
Mindösszesen:

14,250,000.- Ft

5,450,000.- Ft
1,700,000.- Ft
21,400,000.- Ft
5,778,000.- Ft
27,178,000.- Ft

A tervezett munka építési engedély köteles, az elvi építési engedély beszerzése
folyamatban van.
Gyulajon tervezett építési költség összesen: 27.178.000 Ft
Tervezett építési beruházás mindösszesen: 108.692.000 Ft
A tervezett eszközbeszerzéseket a 2. sz. melléklet tartalmazza települési bontásban.
Gyulajon megvalósuló tervezett eszközbeszerzés összesen:
Dombóváron megvalósuló tervezett eszközbeszerzés összesen:

3.869.540 Ft
8.193.209 Ft

Tervezett eszközbeszerzés összesen: 11. 996. 749 Ft
A tagintézmények tekintetében az intézmény vezetője egyeztetett az érintett
községi önkormányzatokkal, akik a pályázatírás és a költségnövekmények tekintetében
vállalják a részarányos költségek megfizetését, és támogatják a pályázat benyújtását.
Erről szóló határozatukat a pályázat benyújtásáig megküldik.
Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslat elfogadásával támogassák a
pályázat benyújtását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szociális
Intézmény által a TIOP-3.4.2-11/1 számú, az „Önkormányzati, állami, egyházi,
nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati kiírásra
pályázat benyújtását és a mellékelt műszaki tartalomnak megfelelő megvalósítását
abban az esetben támogatja, amennyiben

-

az intézmény fenntartásában érintett Szakcs és
önkormányzatai a pályázat benyújtásával egyetértenek, és

Gyulaj

községek

-

Gyulaj Község Önkormányzata vállalja a pályázat végrehajtása során
felmerülő, az illetékességi területén megvalósuló pályázati beruházás teljes, és a
pályázati program végrehajtása során felmerülő költségnövekménynek a projekt
keretében az illetékességi területén végzett beruházás elszámolható költségeivel
arányos megfizetését.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a társult önkormányzatok
fentieket tartalmazó határozatának birtokában a pályázat benyújtásához szükséges
fenntartói nyilatkozatot aláírja.
Határidő: 2012. március 30. Pályázat benyújtására, fenntartói nyilatkozat aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
Egyesített Szociális Intézmény igazgatója

Nagy Roland
bizottsági elnök

1. sz. melléklet
KÖLTSÉGBECSLÉS
DOMBÓVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZOCIÁLIS ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI ÉS KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁIRÓL
Előzmények:
Az intézmények üzemeltetője pályázati forrás igénybevételével fel kívánja újítani
egyes intézményeit, melyeknek felújítását a korábbi ellenőrzések szakmai feltételek
teljesítéséhez kötötték az üzemeltetési engedélyekben.
Az előzetes egyeztetések során az alábbi épületek felújítási és bővítési munkáiról
előzetes tervezői költségbecslést készítettünk. A pontos bekerülési illetve a pályázat
beadásának mellékletét képező tételes költségvetések készítése csak a részletes tervek
elkészülte után lehetséges, ezért a gyakorlati tapasztalat alapján egységre jutó
költségtényezőkkel kalkuláltuk a várható bekerülési költségeket, melyek a tételes
kalkulációval még változhatnak.
Gyulaj , szociális otthon:
Az otthonnak 18 fő lakója van, az egy férőhelyre jutó norma terület min. 6,0 m2/fh
nem biztosított, ezért 2 db 2 fh szoba és akadálymentes mosdó, wc építését terveztük.
A jelenlegi vizes blokk az akadálymentesítés feltételeinek nem felel meg. Külön
probléma még a mosóhelyiség használata, mely az épületben, mint helyiség ugyan ki
van építve, csak sajnos a konyhai kiszolgáló folyosón keresztül közelíthető meg,
melyet az ÁNTSZ ebben a formában nem engedélyezett. Szerencsére az épület
adottsága révén ez egy külső folyosóval viszonylag kis munkával egy közlekedő
folyosó kialakításával megoldható.
Az épület fűtése jelenleg városi gázzal megoldott és működik. Az Önkormányzat a
jövőben saját előállítással pellet kazán üzemeltetését tervezi. Ennek a fűtő helyiségnek
a kialakítása az udvaron meglévő kazánházból alakítható ki, ahonnét föld alatti
távvezetékkel lehet a melegvizet a meglévő kazánházba vezetni. A meglévő épület
átalakítása és a távvezeték kisebb költséget jelent, mint esetleg egy új kazánház
építése.
Költségbecslés részletezése:
2 db szoba 2-2 fh-re, valamint 1 db akadálymentes mosdó, wc és közlekedő építésemosókonyha megközelítésére összesen 57,0 m2:
14,250,000.- Ft
Fűtés, villanyszerelés, távvezeték:
5,450,000.- Ft
Akadálymentesítés hallás, látás sérültek és moz.korl.:
1,700,000.- Ft
Összes nettó költség:
21,400,000.- Ft
Áfa 27 %
5,778,000.- Ft
Mindösszesen:
27,178,000.- Ft
A tervezett munka építési engedély köteles.

Erdősor utca, hajléktalan szálló bővítése:
A meglévő épület illetve a telek mérete lehetőséget biztosít arra, hogy egy épületben
kerüljön elhelyezésre a nappali és éjszakai hajléktalan ellátás. Ennek érdekében a
jelenlegi épületet 1 db étkezővel 35-40 m2, 1 db női mosdóval,személyzeti mosdóval ,
1 db női-éjszakai- szobával 3fh , 1 db női nappali 2 fh pihenőszoba ,1 db nappali férfi
pihenő szoba 2 fh,iroda-gondozói szoba és 1 db melegítő konyha és akm. fürdő
építését terveztük, kb. 140 m2 alapterülettel melyek várható építési költsége
35,000,000.- Ft
Régi épületrész felújítása, külső nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés,
tetőfelújítás, gépészeti és villanysz. felújítás
11,500,000.- Ft
Akadálymentesítés hallás, látás és mozg.korl. ber.
1,700,000.- Ft
Összes nettó költség
48,200,000.- Ft
Áfa 27%
13,014,000.- Ft
Mindösszesen
61,214,000.- Ft
A tervezett munka építési engedély köteles.
Platán Otthon (Szabadság u. 3.)
Az épület kívülről erősen leromlott állapotban van. A csapadékvíz befolyik a
lakótérbe, a falak vizesek, a homlokzata szintén elhasználódott, komplex
akadálymentesítése nincs.
Az alábbi munkák elvégzését tartjuk szükségesnek:
Tető felújítás
18,000,000.- Ft
Belső felújítás, akm.
1,300,000.- Ft
Hallás és látás sér. akm.
1,000,000.- Ft
----------------------------------------------------------------------------------------------------I. ütem Összesen
20,300,000.- Ft
II. ütem Utcai homlokzat fel, hőszigetelés, nyílászáró csere
belső felújítás,villany fel ,víz szigetelés utcai részen
27,100,000.- Ft
Mindösszesen I. + II. ütem
Áfa 27 %
Mindösszesen
Főösszesítő a költségbecslésekről 27 %-os Áfa-val:
Gyulaj:
27,178,000.- Ft
Erdősor utca:
61,214,000.- Ft
Platán Szabadság u.: 60,198,000.- Ft
Mindösszesen:
148,590,000.- Ft

47,400,000.- Ft
12,798,000.- Ft
60,198,000.- Ft

A fenti kimutatás szerint el kell dönteni, hogy melyik épületet és esetleg milyen
megbontásban célszerű pályázni a pályázati lehetőségek figyelembe vételével, ugyanis
a beszerzéseket is figyelembe véve 119,000,000.- Ft lehet az építési beruházás .
Dombóvár 2012. 01. 26.
Cserép Imre

Sebrek Csaba

2. sz. melléklet
Beszerzendő eszközök listája (egyeztetés alatt)
Eszközök megnevezése

Egységár
(bruttó) Ft

Mennyiség
db

Tervezett
költség Ft

HARTMANN - HTS elektromos ágy (Tsz: 102.29)

297 330

10

2 973 300

Sterilizálható kórházi matracbelső MEMOPED

117 024

10

1 170 240

2 558

10

25 580

Ágyazó kocsi (MEDICA HUMANA Kft)

81 280

7

568 960

PA-1000 elektromos Anti-decubitus matrac

54 610

15

819 150

Guruló tusoló szék V1214515

49 530

3

148 590

Fehér pamut (zippes) szivacsmatrac huzat

Tusoló ülőke 57 cm (W1610)
Kórtermi ágy (90x200) emelhető fejtámlás,
kerekes; kód: 4985
Oldalrács ágyhoz, univerzális 200 cm/pár; kód:
4302

6 477

15

97 155

84 709

16

1 355 344

39 134

16

626 144

PERIMED gyógyászati matrac 70 kg (93) feletti

10 414

61

635 254

Betegemelő elektromos 718

266 700

4

1 066 800

Éjjeli szekrény betegágyhoz

69 612

18

1 253 016

Heverő

20 000

8

160 000

Konyhai étkező asztal

11 900

10

119 000

5 500

40

220 000

22 500

3

67 500

150 876

1

150 876

Ágyneműhuzat garnitúra

2 500

16

40 000

HELSINKI paplan

5 990

8

47 920

Párna 50x60

1 990

8

15 920

Lepedő

2 000

16

32 000

Törölköző

1 000

20

20 000

150 000

3

450 000

Konyhai szék
Számítógépasztal
Rövidajtós öltözőszekrény PROJECT 4/8

Számítógép
Összesen:

11 996 749

Beszerzendő eszközök listája
Eszközök megnevezése

Egységár
(bruttó) Ft

Mennyiség
db

Tervezett
költség Ft

Dombóvár

Gyulaj

HARTMANN - HTS elektromos ágy (Tsz: 102.29)

297 330

10

2 973 300

6

1 783 980

4

1 189 320

Sterilizálható kórházi matracbelső MEMOPED

117 024

10

1 170 240

6

702 144

4

468 096

2 558

10

25 580

6

15 348

4

10 232

Ágyazó kocsi (MEDICA HUMANA Kft)

81 280

7

568 960

5

406 400

2

162 560

PA-1000 elektromos Anti-decubitus matrac

54 610

15

819 150

10

546 100

5

273 050

Guruló tusoló szék V1214515

49 530

3

148 590

2

99 060

1

49 530

Fehér pamut (zippes) szivacsmatrac huzat

Tusoló ülőke 57 cm (W1610)
Kórtermi ágy (90x200) emelhető fejtámlás, kerekes; kód:
4985

6 477

15

97 155

10

64 770

5

32 385

84 709

16

1 355 344

11

931 799

5

423 545

Oldalrács ágyhoz, univerzális 200 cm/pár; kód: 4302

39 134

16

626 144

11

430 474

5

195 670

PERIMED gyógyászati matrac 70 kg (93) feletti

10 414

61

635 254

41

426 974

20

208 280

Betegemelő elektromos 718

266 700

4

1 066 800

3

800 100

1

266 700

Éjjeli szekrény betegágyhoz

69 612

18

1 253 016

12

835 344

6

417 672

Heverő

20 000

8

160 000

8

160 000

0

Konyhai étkező asztal

11 900

10

119 000

10

119 000

0

5 500

28

154 000

28

154 000

0

22 500

3

67 500

2

45 000

150 876

1

150 876

1

150 876

0

7 671369

3 719 540

Konyhai szék
Számítógépasztal
Rövidajtós öltözőszekrény PROJECT 4/8
Átvitel:

11 390 909

1

22 500

Eszközök megnevezése

Egységár
(bruttó) Ft

Mennyiség
db

Áthozat:

Tervezett
költség Ft

Dombóvár

11 390 909

Gyulaj

7 671369

3 719 540

Ágyneműhuzat garnitúra

2 500

16

40 000

16

40 000

0

HELSINKI paplan

5 990

8

47 920

8

47 920

0

Párna 50x60

1 990

8

15 920

8

15 920

0

Lepedő

2 000

16

32 000

16

32 000

0

Törölköző

1 000

20

20 000

20

20 000

0

150 000

3

450 000

2

300 000

Számítógép
Összesen:

11 996 749

8 127 209

1

150 000
3 869 540

