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2291/2011.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. augusztusi ülésére

Tárgy: Csanytelek, Baross G. u. 2. sz. alatti funkcióját vesztett épület  felújítási, átalakítási munkálataira
kiírt pályázatra el készület

Tisztelt Képvisel -testület!

Jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll az új Széchenyi terv keretében a „szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” cím  pályázati konstrukció, mely várhatóan
szeptember hónapban kerül kiírásra DAOP-4.1.3/A-11 kódszám alatt. A tervezet szerint a szociális
alapszolgáltatáshoz kapcsolódó feladat-ellátási rendszer m ködtetésével összefügg ingatlanok felújítására,
korszer sítésére nyílik lehet ség önkormányzatok, illetve önkormányzati társulások számára. Álláspontunk szerint a
Csanytelek, Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan felújítása mindenképpen indokolt a  fenti
pályázati konstrukció keretében.

El zmények:
A képvisel -testület 13/2010. (II. 12.) Ökt határozatával döntött arról, hogy a korábban állami tulajdonú
fenti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezze  önkormányzatunk a Nemzeti
Vagyonkezel  Zrt Csongrád Megyei Irodájánál. Az ingatlan hasznosítására vonatkozóan szociális
alapszolgáltatási feladatkörök ellátását jelöltük meg, különös tekintettel arra, hogy a jelzett alapszolgáltatási
feladatkörökön belül több alapellátási feladat ellátására csak ideiglenes m ködési engedéllyel rendelkezik az
intézmény, bizonyos tárgyi feltételek hiányosságai miatt. Az önkormányzat által jelzett hasznosítási
célokkal egyetértve 2011. május 9-én aláírásra került az a megállapodás, melyben a Magyar Állam
képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt ingyenesen önkormányzati tulajdonba adta a
jelzett ingatlant. Természetesen az eredeti hasznosítási célnak megfelel  m ködtetésre 15 éves fenntartási kötelezettség
mellett komoly kötelmeket is tartalmaz ezen megállapodás, melyek betartásáról évente képvisel -testületi
határozatban rögzített módon jelentési kötelezettségünk van. Az épület jelenlegi állapotában nem alkalmas arra,
hogy a szakhatósági el írásoknak megfelel  szociális alapszolgáltatási feladatok zavartalan ellátását
biztosítani tudjuk. Amennyiben a fenti el készítés alatt álló pályázati konstrukció keretében sikerül
megvalósítani a felújítást, úgy kett s célkit zés megoldására nyílik lehet ség. A Remény Szociális
Alapszolgáltató Központ intézményi struktúrába integrált feladatait gyakorlatilag két telephelyen (Kossuth utca 39. sz.,
Baross Gábor utca 2.) úgy tudja ellátni, hogy eleget teszünk mind a szakhatósági el írásoknak (és ezzel végleges

ködési engedélyt kapunk valamennyi alapszolgáltatási feladatra) mind pedig a Nemzeti Vagyonkezel  Zrt
tulajdonjog átruházási megállapodásában rögzített hasznosítási célok kötelmeinek.
A pályázati projekt m szaki tartalma az alábbi f bb munkanemek megvalósítására irányul:

- tet szerkezet felújítás, héjazatcsere,
- szükség szerinti bels  válaszfalazás,
- új kondenzációs gázkazán beépítése,
- függ eresz csatorna csere,
- akadálymentesítés,
- küls - bels  nyílászárók cseréje,
- szigetelt állmennyezet készítése,
- hideg burkolatok cseréje, járulékos munkálatokkal,
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- teljes kör  elektromos hálózat felújítása,
- küls  homlokzat javítása, felújítása,
- nemes vakolat készítése,

illetve ezen munkálatok közül 30 millió forint összköltség erejéig.
A jelzett felújítási, korszer sítési munkanemek nem építési engedély kötelesek, de a megfelel  pályázati,

szaki dokumentáció (m szaki leírás, pályázati tervdokumentáció, tervez i költségbecslés, árazatlan
költségvetési kiírás) elkészítése a pályázat benyújtásának alapfeltétele és tulajdonképpen eredményes
pályázat esetén a közbeszerzési eljárás kiírásának alapdokumentuma is lesz.
A fentiekben részletezettek alapján javasoljuk a Tisztelt Képvisel -testületnek, a pályázat el készítésére és
ezen belül tervez i feladatok ellátására vonatkozó kötelezettség vállalás ezen el terjesztésben foglalt
indokok alapján való jóváhagyását.
A DAOP pályázati program jelenlegi felhívás-tervezetében a pályázható keret nagyság 5-t l 50 millió
forint, a biztosítandó saját forrás hányad 5 %, eredményes pályázat esetén a lehívható forrás keret 25 %.
Pályázat benyújtására a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, mint fenntartó jogosult, a saját forrásra vonatkozó
garanciák megadása, illetve az ingatlan tulajdonosi hozzájárulás megadása viszont Csanytelek Község
Önkormányzata Képvisel -testülete hatáskörébe tartozik. A becsült tervezési költségekre tárgyévi költségvetési
rendeletünk fejlesztési tartalékkeretéb l tudjuk biztosítani a forrásszükségletet. A felújítási munkálatok
becsült összköltségét a tervez i költségbecslési munkálatok után tudjuk pontosítani. A benyújtandó
pályázat alapvet en ezen költségbecslésre épül majd a kiegészít  egyéb költségelemek (közbeszerzés,

szaki ellen rzés, tervez i m vezetés, stb.) mellett.

Javasoljuk a Tisztelt Képvisel -testületnek az el terjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt
határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. augusztus 15.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
                 polgármester     jegyz

…/2011. (VIII. 22.)  Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek, Baross G. u. 2. sz. alatti funkcióját vesztett épület  felújítási, átalakítási munkálataira
kiírt pályázatra el készület

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester
urat  arra,  hogy  a Csanytelek, Baross Gábor utca 2. sz. alatti épületkomplexum felújításával,
átalakításával összefügg  pályázat el készületi munkálataihoz a szükséges intézkedéseket
megtegye.

2.) Az 1.) pontban rögzített felhatalmazás a jelenlegi fázisban a felújítási pályázathoz kapcsolódó:
tervegyeztetésre, vázlatterv elkészítésére, pályázati tervdokumentáció elkészítésére,  a tervez i költségbecslésre és  az
árazatlan költségkalkuláció elkészítésére vonatkozó kötelezettségvállalás megtételére irányul.

3.) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által a kés bbiekben benyújtandó DAOP-4.1.3/A-11 jel
pályázat saját forrás vállalása és a Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan társulási használatra
vonatkozó önkormányzati hozzájárulások biztosítása külön képvisel -testületi határozat formájában
történik.



Végrehajtás határideje:  folyamatos
Felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  pályázat benyújtása el tt

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester által
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa tagjai (Székhelyükön)
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


