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EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  

a Képviselő-testület 2016. május 20.-i RENDKÍVÜLI ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 

C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. d) pont szerinti  -Szociális 

szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények 

fejlesztése, felújítása támogatására.  

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 továbbiakban együtt: fejlesztés). 

A pályázati alcélok: 

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. 

A b) pont szerinti alcélra pályázat csak akkor nyújtható be, ha a Pályázó az a) pont szerinti alcélra is 

benyújt pályázatot. A b) pont szerinti alcél támogatása csak akkor lehetséges, ha valamennyi, az a) 

pont szerint benyújtott, érvényes pályázat támogatását követően azokra a keretösszeg lehetőséget 

biztosít. A c) pont szerinti alcél támogatása csak akkor lehetséges, ha valamennyi, az a) és b) pont 

szerint benyújtott, érvényes pályázat támogatását követően azokra a keretösszeg lehetőséget biztosít. 

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy 

intézményben megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. Intézménynek tekintendő a 

törzskönyvi nyilvántartás szerinti költségvetési szerv. Amennyiben a Pályázat olyan fejlesztési célt is 

tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges, úgy a Pályázónak vállalnia kell, hogy 

legkésőbb 2015. szeptember 30-ig a szükséges építésügyi hatósági engedéllyel/engedélyekkel 

rendelkezni fog. 

A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 2. d) pont szerinti jogcímen a pályázati célra 400,0 millió 

forint áll rendelkezésre. A támogatás maximális mértéke pályázónként 20,0 millió forint. A 

minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől függ.  

Ajka város Önkormányzata adóerő képessége alapján beruházáshoz 75%-os támogatást igényelhet, 

mivel az önkormányzat adóerő képessége 25.000 és 40.000 Ft között van. 
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A pályázati felhívás C alcéljának keretében lehetőséget látunk, hogy a Újélet utcai Idősek Otthonának 

felújítását megkezdjük. Ennek keretében sor kerülhetne a tető és pinceszellőző felújítására, valamint 

eszközök beszerzésére.  

A projekt tervezett költségvetése  

Intézmény Támogatás Saját forrás Összesen 

Idősek Otthonának fejlesztése 19.767.342 Ft 6.589.114 Ft 26.356.456 Ft 

Összesen 19.767.342 Ft 6.589.114 Ft 26.356.456 Ft 

A pályázatot az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kell beküldeni 2016. június 1-

éig valamint postai úton is meg kell küldeni. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával a pályázatot 

támogatni szíveskedjék. 

  

HHAATTÁÁRROOZZAATTII   JJAAVVAASSLLAATT  

 

1. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szociális 

szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása” támogatási 

felhívás C alcélra pályázatot kíván benyújtani az Szociális Szolgáltató 

és Gondozási Központhoz tartozó Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 

13/A. intézmény fejlesztésére. A pályázat benyújtásával elnyerni 

kívánt támogatás összege 19.767.342 Ft. 

 

Intézmény Támogatás Saját forrás Összesen 

Szociális Szolgáltató és Gondozási 

Központhoz tartozó Idősek Otthona 

Ajka, Újélet u. 13/A. intézmény 

fejlesztése 

19.767.342 Ft 6.589.114 Ft 26.356.456 Ft 

Összesen 19.767.342 Ft 6.589.114 Ft 26.356.456 Ft 

 

2. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a pályázatok benyújtásához szükséges 

nyilatkozatokat megtegye és utasítja, hogy a költségeket a 2016. évi 

költségvetésbe tervezze bele. 

 

3. A képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt az Ávr. 75. § (4) 

bekezdés a) pontja szerinti a 2016. évi költségvetés 6. melléklet 41. 

sor Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési költsége 

33.000.000,-Ft-os előirányzatának terhére biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ajka, 2016. május 10. 
 

 

SS cc hh ww aa rr tt zz   BB éé ll aa   

polgármester 
 


