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ELŐTERJESZTÉS 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 20.-i ülésére 

 
Tárgy:  A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó  Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám 

alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó 2013. évi beszámoló elfogadása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. között 2011. május 20.-án létrejött szerződés szerint térítésmentesen került az önkormányzat 
vagyonába a Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan kizárólag szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához. 
Ezen szerződés V.5. pontja szerint az önkormányzat Képviselő-testülete minden év december 31.-ig képviselő-testületi 
határozat formájában nyilatkozik arról, hogy az ingatlan hasznosítására vonatkozóan milyen intézkedéseket tett.  
A Képviselő-testület 2012. december 14.-i ülésén, 101/2012. (XII. 14.) Ökt határozatával hagyta jóvá a 
tárgyi 2012. évi beszámolót. 
 
Köztudomású az a tény, hogy a tárgyi ingatlan átvételének időpontjában ez az épület nem volt alkalmas 
arra, hogy szociális alapszolgáltatási feladatokat lehessen ellátni benne a Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központ telephelyeként. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, mint az intézmény fenntartója 2012. 
január 9.-én pályázatot nyújtott be az épület teljes körű külső és belső felújítására (vagyis szociális jellegű 
feladatok ellátására alkalmas állapotba hozására). 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása a projektzárással egyidejűleg megszűnt és a pályázati 
feladatokat már a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódja, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás látja el 2013. július 1. napjától.  
Az ehhez kapcsolódó használatba adási szerződés aláírására Csanytelek Község Önkormányzata 
Polgármestere és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Alelnöke által 2013. 
július 1-jén került sor, a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alapító okirata és működési engedélye 
módosítása megtörtént a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti telephelyre vonatkozóan.. 
 
A projekt határidőre, 2013. június 30.-val befejeződött. A kivitelező az építési munkákat határidőben 
befejezte és 2013. április 30.-val készre jelentette. A műszaki átadás/átvétel 2013. május 3.-án lezajlott.  
 
Az eredményes műszaki átadás-átvételnek köszönhetően az épület alkalmas a fenti szerződésben 
vállalt kötelezettség teljesítésére a hasznosítási célnak megfelelően. 
 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek alapján a mellékelt határozati javaslat szerinti beszámoló és 
határozati javaslat változtatás nélkül elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2013. december 10. 

Tisztelettel: 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester            jegyző 

  



 
…./2013. (XII. 20.) Ökt határozat 

 
Tárgy:  A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan 

hasznosítására vonatkozó 2013. évi beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-től térítésmentesen átvett, Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti 
(belterület 48 hrsz.) ingatlan szociális célú hasznosítása alkalmassá tételéről szóló beszámolót és azt a jelen 
határozat 1. mellékletében rögzítettek alapján változtatás nélkül elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és 
Csanytelek Község Önkormányzata között létrejött állami vagyonba tartozó ingyenes 
önkormányzati tulajdonba átadásáról szóló megállapodás V.5 pontja értelmében jelen határozat 
értelmében tájékoztassa a MNV Zrt.-t. 

 
Végrehajtás határideje:  2013. december 31. 
 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
 Kató Pálné jegyző 
 
Beszámolás határideje:  a jelentés megküldését követő soros ülés 
  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1399 Budapest Pf: 708.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Mucsiné Mészáros Tímea (Remény Szocilási Alapszolgáltató Központ Vezetője 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
1. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2013. (XII. 20.) határozatához 
 
 
Beszámoló a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti 
ingatlan hasznosítására vonatkozóan (2013 év). 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 104/2011. (XII.16.) Ökt határozatában 
rögzítette, hogy az MNV Zrt- től térítésmentesen átvett, Csanytelek Baross Gábor u. 2. sz. alatti 
(48 hrsz) ingatlan rendeltetésszerű használatához, hasznosításához (szociális alapszolgáltatási 
feladatok) nélkülözhetetlen az épület komplexum külső és belső felújítása. Ennek érdekében 
Csanytelek Község Önkormányzata együttműködve a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásával 
(szociális intézmény fenntartói jogának gyakorlója) pályázat benyújtását hagyta jóvá a jelzett 
ingatlan teljes körű felújítására. 
 

2.) A 2012. évben megvalósításra került pályázati tevékenységeket az előző beszámoló, a 101/2012. 
(XII. 14.) Ökt határozat 1. melléklete tartalmazza.  
 

3.) A pályázatba foglalt, 2013. év I. félévre tervezett tevékenységek, az alábbi feladatok ellátása 
(kivitelezési munkák, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, nyilvánosság, tájékoztatás) 
megtörtént. A kivitelezési költség feletti összeg utófinanszírozott tételként kerültek kifizetésre, 
majd elszámolásra. 
 

4.) A Vállalkozó határidőre, a Vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 50%-os 
készültségnél a részszámláját, a 100%-os készültségnél a végszámláját benyújtotta. A végszámla 
benyújtására azt követően került sor, hogy a Vállalkozó 2013. április 30.-val készre jelentett és a 
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 2013. május 3.-án zajlott. A számlák kifizetése szállítói 
finanszírozással teljesült, az önkormányzat által biztosított saját forrás átutalása mellett. Az 
önkormányzat a számla saját forrás összegét a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részére 
átutalta, amely a számla alapján ezt a Vállalkozó részére továbbutalta, a számla támogatás tartalmát 
pedig közvetlenül a Támogató utalta a Vállalkozó bankszámlájára. 
 

5.) A MAG Zrt. (Támogató megbízásából) 2013. május 23.-án a Széchenyi Programiroda munkatársa 
által a pályázattal kapcslatban monitoring ellenőrzést tartott, melyen mindent rendben talált. 
 

6.) A pályázatba foglalt nyilvánosság biztosítása tevékenységhez kapcsolódóan sajtóközlemények 
megjelentetésre  (a Csanyi Hírmondóban, a Csongrádi Hírekben és a Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása honlapján) valósult meg. A projekt kezdetekor C típusú tájékoztató tábla 
került kihelyezésre a pályázat főbb adataival, majd a kivitelezés befejezését követően D típusú 
emlékeztető tábla került megrendelésre, majd kihelyezése az épületen. A pályázathoz 
kapcsolódóan zárórendezvényen hivatalosan is lezárult a pályázat és megtörtént az épület az 
intézmény részére való átadása. A TÉRKÉPTÉR rendszerben, a pályázat befejezését követően 
megtörtént a pályázat bemutatása és a hozzá kapcsolódó fotódokumentáció feltöltése. 
 

7.) A műszaki ellenőr és a projektmenedzser a szerződésében foglaltaknak megfelelően végezte 
tevékenységét a pályázat megvalósítása alatt. 
 

8.) A projekt a tervezett határidőre, 2013. június 30.-val megvalósult, a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása által befejezésre került. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása azonban 2013. június 
30. napjával megszűnt, így a pályázat záró elszámolásáról, valamint a projektzárást követő 
feladatokról (záró helyszíni ellenőrzés, projekt fenntartás) a jogutódnak kellett gondoskodnia.  
2013. július 1. napjától Csanytelek, Tömörkény és Felgyő községek létrehozták az Alsó- Tisza-
menti Önkormányzati Társulást, mely jelen projektet a Csongrádi Késtérség Többcélú Társulása 
jogutódjaként átvette, tekintettel arra, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. 
július 1. napjától a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézmény fenntartója. Az ehhez 
kapcsolódó használatba adási szerződés aláírására 2013. július 1-én került sor Csanytelek Község 



Önkormányzata Polgármestere és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa Alelnöke által. Az intézmény fenntartóváltása az intézmény alapító okiratában és 
működési engedélyében is átvezetésre került.   
 

9.) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által 2 kifizetési igénylés és beszámoló, valamint az 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által 1 záró kifizetési igénylés és beszámoló 
benyújtásra került sor 2013. évben. A két kifizetési kérelem elbírálása, majd kifizetése határidőben 
megtörtént a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részére. A záró kifizetési igénylés 
benyújtására határidőben, 2013. július 30.-án került sor, a MAG Zrt. ehhez kapcsolódó 
hiánypótlási felhívása 2013. szeptember 10.-én érkezett. A Társulás a hiánypótlási 
kötelezettségének 2013. szeptember 18.-án eleget tett. Ezt követően a MAG Zrt. 2013. december 
2.-án értesítette a Társulást, hogy záró helyszíni ellenőrzésre kerül sor 2013. december 18.-án. A 
záró helyszíni ellenőrzést követően kerülhet sor a záró kifizetési igénylés és beszámoló 
elfogadására, valamint a pályázat teljes körű lezárására. 
 

10.) A projekt bekerülési összköltsége 57.226.980,- Ft. A jóváhagyott támogatás 49.999.440,- Ft, az 
elszámolható, pályázat szerinti összköltség 52.630.990,- Ft. Az önkormányzat által a projekthez 
garantált pályázathoz kapcsolódó és azon kívüli saját forrás összege 7.227.540,- Ft. 
A projektnek köszönhetően az épület forgalmi értéke 2013. november 27.-én 75.226.980,- Ft.  
 

11.) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 2. 
pontja szerinti szerkezetátalakítási tartalékból vissza nem térítendő támogatást biztosított a 
szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére.  
Csanytelek Község Önkormányzata „A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes 
szabályairól” szóló 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet szerinti támogatás alapján a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ telephelyén (6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2.) lévő szociális 
alapszolgáltatásainak (szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, családsegítő 
szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás) biztosításához tárgyi eszközöket szerzett be 2.330.000,- Ft 
értékben, így többek között: bútorokat, konyhai eszközöket, laptopokat, a pihenőszoba és a 
közösségi tér tárgyi eszközöket, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközöket. 

 
 

 
Csanytelek, 2013. december 10. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
  polgármester                        jegyző 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


