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E l ő t e r j e s z t é s 
a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. márciusi ülésére 

 
 
Tárgy:   A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által működtetett ápolást –gondozást nyújtó intézmény - Idősek 

Otthona tárgyi feltételeinek biztosítására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Alsó Tisza-menti Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában lévő Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központ (6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) által működtetett ápolást -
gondozást nyújtó intézmény - Idősek Otthonára vonatkozó  szolgáltatói nyilvántartásba a bejegyzés ideiglenes 
időre szól, 2016. december 31-ig. 

A nemzetgazdasági miniszter- a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – 
pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklete 
II. 4. ab) pontja szerinti szociális szakosított ellátást szolgáló önkormányzati intézmények 
fejlesztése, felújítása támogatására, melynek beadási határideje 2015. április 15. 

A pályázat célja: a 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 célok alpontjai: 

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. 

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy 
intézményben megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. 

A pályázók köre:  a  költségvetési törvény  2. melléklete III. 4. pontja szerinti támogatásban részesülő települési 
önkormányzat, vagy  Társulás esetén a Társulás székhelye szerinti települési önkormányzat nyújthat be 
pályázatot. 

A támogatás formája: a  pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 

A támogatás mértéke: a támogatás maximális mértéke pályázónként 20  millió forint. A minimálisan 
biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől függ. A pályázat 
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szempontjából az adóerő képesség a Pályázó 2014. II. negyedéves költségvetési jelentése alapján a helyi 
iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti.  Az egy lakosra jutó adóerő képesség Társulás esetében a Pályázóra (a 
székhely szerinti települési önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra. 

Csanytelek Község Önkormányzata esetén a saját erő minimális mértéke a települési önkormányzat 
adóerő képessége alapján 0 – 18.000 Ft/fő, azaz a saját erő fejlesztési költség 5 %-a, maximum 
1.000.000.- Ft. 

A pályázati kiírás 7. pontja tartalmazza a benyújtandó dokumentumok listáját.  A lista 3. pontja értelében a 
pályázathoz csatolni kell az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)  75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti – saját forrás biztosítására 
vonatkozó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat eredeti példányát is. 

Az Ávr. 75. §  (4) bekezdés a) pontja értelmében a 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti (a saját forrás 
rendelkezésre állásáról szóló) nyilatkozaton a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, Társulás 
esetén a Képviselő-testületi, Társulási Tanácsi határozatot, vagy a Képviselő-testület költségvetési 
rendeletébe, határozatába foglaltakon - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó  felhatalmazása alapján 
- a polgármester, nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy a társulási tanács elnöke nyilatkozatát kell érteni. 

A fentiek értelmében a pályázat benyújtásához szükséges a Képviselő-testület határozata, abban a település 
jegyzője számára a tárgyi pályázat elő- és elkészítésére és település a polgármestere számára pedig a tárgyi 
pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére és dokumentációk aláírására való felhatalmazás 
megadása. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Indítványozzuk az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 

 

C s a n y t e l e k, 2015. március 24. 

     

Tisztelettel: 

 
 
 

       
  Forgó Henrik        Kató Pálné 
  polgármester         jegyző 
 
 
 

 

 

 

 



…./2015. (III. 27.) Ökt határozat 

 

Tárgy: A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által működtetett ápolást -gondozást nyújtó intézmény - Idősek 
Otthona tárgyi feltételeinek biztosítására irányuló pályázat benyújtásának támogatása 

Határozati  j a v a s l a t 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

döntést hozta:  

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést  változtatás 
nélkül elfogadta és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklete II. 
4. ab) pontja szerinti szociális szakosított ellátást nyújtó, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
(Csanytelek, Volentér János tér 2. sz.) fenntartásában lévő  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
(6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) kereteiben működtetett ápolást - gondozást nyújtó szociális 
intézmény - Idősek Otthona fejlesztésére, felújítására irányuló, a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes 
hatállyal bejegyzett, határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása alcél megvalósítása 
érdekében kinyilvánítja  a szolgáltatásfejlesztés szükségességét és a tárgyi pályázat benyújtását 20 
millió Ft erejéig jóváhagyja. 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete   kötelezettséget vállal a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ ápolást-gondozást nyújtó intézmény – (Idősek Otthona)  fejlesztésére, 
felújítására irányuló pályázat beadásához szükséges saját erő 5 %-os mértékének biztosítására az önkormányzat 
2014. évi pénzmaradványa fejlesztési tartaléka terhére. 

 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában foglalt 
önkormányzati közfeladatok végrehajtására kötelezett, felhatalmazza Kató Pálné jegyzőt, a társulás 
törvényességi felelősét  tárgyi pályázat elő- és elkészítésére, szükséges intézkedések megtételére 
(tervdokumentáció, árajánlatok, engedélyek beszerzése, stb.)  és Forgó Henrik polgármester urat  a 
saját erő biztosítására vonatkozó nyilatkozat aláírására, a további szükséges intézkedések megtételére, az 1. 
pontban írt  pályázat benyújtására, az intézmény határozatlan idejű szolgáltatói bejegyzéséhez szükséges tárgyi 
feltételek biztosítása érdekében. 

 
Végrehajtás határideje:   pályázat elő- és elkészítésére azonnal, benyújtására 2015. április 15. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
        Kató Pálné jegyző 

Beszámolás határideje:  a pályázat benyújtását és elbírálását követő soros ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Helyben) 
- Irattár 

 


