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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május havi ülésére 
 

Tárgy:   Pályázat benyújtása önkormányzati feladatot ellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Csanytelek, 
Radnóti Miklós u. 2. szám alatti Egészségügyi Kombinát felújítására 
 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 

 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet II. Fejezet 4. pont aa)-ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 
A pályázható al-célok közül önkormányzatunk számára a leginkább szükséges és indokolt terület 
az egészségügyi alapellátást szolgáló épület fejlesztési, felújítási programrész.  
A Radnóti M. u. 2. szám alatti Egészségügyi Kombinátban:  

- két háziorvosi,  
- egy fogorvosi és  
- egy védőnői szolgálat  

feladatai  ellátása a földszinti részen biztosított. 
A kombináthoz kapcsolódik a felső szinten 2 db orvosi lakás.  
Az épület komplexum megépítésénél olyan műszaki megoldások születtek, aminek következtében 
az egészségügyi alapellátást közvetlenül szolgáló földszinti részek műszaki 
technológiailag elválaszthatatlanok a földszinti részek fölött elhelyezkedő orvosi 
szolgálati lakrészektől, így csak egységesen kezelhető az épület korszerűsítés azon része 
amely alapvetően az alagsori rendelők és váró helyiségek sorozatos beázását küszöbölné 
ki. (A lakásokhoz tartozó nyitott felső teraszok részben a földszinti rendelők és váró helyiségek 
lapos tetős részét képezik.)  
A benyújtandó pályázat főbb tartalmi elemei: 

- belső akadálymenetesítés, akadálymentes WC kialakítása a jelenlegi raktárhelyiségben, 
akadálymentes nyílászárók kiépítése a rendelőkhöz, 

- külső nyílászárók cseréje,  
- a villamosenergia-hálózat teljes-körű belső korszerűsítése, mérő-berendezések kihelyezése 

a telekhatárra, 
- teljes körű (energia takarékos) fűtési rendszer kiépítése, kazán csere, 
- felső födém részek felújítása a beázások kiszűrésére a lapos-tetős részeken, polikarbonát 

előtető kialakítása, 
- tető héjazat csere a nem lapos tetős részeken, 
- esőcsatornák cseréje, 
- belső és külső nyílászárók részleges cseréje, 
- részleges burkolat és vízvezeték cseréje, 
- az épület komplex hőszigetelése, 
- felújítási munkálatok műszaki ellenőrzése. 
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A felsorolt felújítási, korszerűsítési munkák megvalósítása után az egészségügyi kombinát 
üzemeltetése során komoly költségmegtakarítás valószínűsíthető. 
A részletes költségkalkulációk kidolgozása helyszíni tételes felmérés alapján készül, melyhez egyéb 
költségként a műszaki ellenőri díj kapcsolódik. 
A pályázati programban az épület komplexum tekintetében ÁFA visszaigénylési lehetőségünk 
nincs, így a felújítási összköltség bruttó összege után igényelhető a pályázati támogatás. 
Önkormányzatunk alacsony adóerő-képességére tekintettel a támogatás intenzitás (1./a.) 
fejlesztési al-cél) eléri a 95 %-ot, így a várható összköltség (22.202.000.-Ft) 5 %-ának megfelelő 
saját forrás fedezet  1.110.000.-Ft elkülönítését indokolja. Ezt a fedezetet önkormányzatunk 
2014. évi költségvetése pénzmaradványából elkülönített fejlesztési tartalék keretéből tudja 
garantálni.  
A munkarészek tételes felmérése alapján az indokolt felújítási, korszerűsítési munkák nem 
érintenek építésügyi hatósági engedélyhez kötött elemeket, így külön engedélyes tervek 
elkészítésére nem lesz szükség. Ebből eredően az egyéb költségek között csak a műszaki 
ellenőrzés díja szerepel. 
A pályázatot az ebr 42 önkormányzati rendszeren keresztül, az erre kialakított felületrészen kell 
benyújtani. A benyújtási határidő 2015. június 9. 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

Javasoljuk az előterjesztésben rögzített pályázati program támogatási igénylésének jóváhagyását és 
a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2015. május 22. 
 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
…/2015. (V. 29.) Ökt határozat 
 

Tárgy: Pályázat benyújtása önkormányzati feladatot ellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Csanytelek,     
Radnóti Miklós u. 2. szám alatti Egészségügyi Kombinát felújítására 

 
Határozati  j a v a s l a t 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény II. Fejezet 4. pont aa) alpontja szerinti 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyában a Csanytelek, 
Radnóti Miklós u. 2. szám alatti Egészségügyi Kombinát felújítására irányuló pályázati 
igénylés benyújtását. 

2.) A Képviselő-testület a 1.) pontban rögzített felújítási munkálatok tervezett bruttó 
összköltségét 22.202.000.- Ft-ban (azaz: Huszonkettőmillió-kettőszáz-kettőezer forintban) 
hagyja jóvá a tételes felmérést követően bekért árajánlat alapján. A bekerülési összköltség 
visszaigényelhető ÁFÁ-t nem tartalmaz. 

3.) A Képviselő-testület a tervezett felújítási munkálatokhoz az igényelt támogatás összegét 
21.091.900.-Ft-ban (Huszonegymillió-kilencvenegyezer-kilencszáz forintban) hagyja jóvá a 
település adóerő-képességének figyelembe vételével (95 %-os támogatás intenzitás). 

4.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy eredményes pályázat esetén a felújítási 
munkálatokhoz 5 %-os mértékű, 1.110.100.-Ft (Egymillió-száztízezer-száz forint) összegű 
saját forrást biztosít az önkormányzat 2014 évi költségvetése pénzmaradványából fejlesztési 
tartalékra elkülönített keretéből. 

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármestert a pályázat benyújtásával 
összefüggő nyilatkozatokat, kötelezettség vállalások és szükséges intézkedések megtételére, 
dokumentumok aláírására. 

 
Végrehajtási határideje:   pályázat benyújtására 2015. június 09. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás  határideje:  pályázat elbírálását követő testületi ülés  
 

  
Határozatról értesítést kap: 

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

 
 

 


