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Tisztelt Közgyűlés!

A Családok Átmeneti Otthona épületének állapota, a folyamatos használat és a rendkívül nagy
igénybevétel következtében fokozatosan romlik. Egyre sürgetőbb a konyhabútor cseréje, a
szobák és a konyha linóleum borításának felújítása. Az udvarban szükség lenne járólapos
burkolatra a könnyebb közlekedés miatt, illetve a füves terület rendezésére, a talaj
egyenetlenségeinek megszüntetésére. Ezáltal a gyermekek számára biztonságosabbá válna az
udvar, így játékra, kinti foglalkozásra lehetne használni.
Az emeleti fürdőszobában a kád rozsdás, cserére szorul. Az ablakok hőszigetelése nem
megfelelő, a tetőtérben egy ablak teljes cserére szorul (beázik, penészes), a tetőtéri szobák
árnyékolója rossz. Az ablakokat szükség lenne szúnyoghálókkal felszerelni. Amennyiben
lehetséges, az emeletre egy klíma beszerelése is szükséges, mert a nyári időszakban szinte
lehetetlen az emeleti szobákban élni, tartózkodni.
A fenti problémák megoldására lehetőséget nyújt a nemzetgazdasági miniszter a
belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben, a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. d) pont szerinti
Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati
intézmények fejlesztése, felújítása támogatására hirdetett pályázat.
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 Családok Átmeneti Otthona határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkezik, így a fenntartó a c.)
pontban meghatározott alcélra pályázhat. 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.
A támogatás maximális mértéke pályázónként 20 millió forint.
A pályázat benyújtásához szükséges saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó adóerőképességétől függ. Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (a
székhely szerinti települési önkormányzatra) és a beruházás helye szerinti önkormányzatra
vonatkozó adatok közül az alacsonyabb adat alapján kerül megállapításra. A saját erő
minimális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján 40.000 Ft/fő felett a
c) pályázati alcél esetében a fejlesztési költség 50%-a. Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának egy lakosra jutó adóerő képessége: 40.851 Ft/fő.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 1.
A határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező intézmények fejlesztését célzó, a pályázati
feltételeknek megfelelő pályázatok a benyújtás sorrendje szerint részesülhetnek
támogatásban abban az esetben, ha a 2. pont a) és b) alpontjai alapján benyújtott, érvényes
pályázat támogatását követően azokra a keretösszeg lehetőséget biztosít.
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2017. december 31.
A tervezői költségbecslést az Önkormányzat megrendelte, mely a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság ülésén kerül kiosztásra.
A Családok Átmeneti Otthonát a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás tartja fenn, amely a 2016. május 25-ei Társulási ülésén tárgyalja az előterjesztést. A
Társulási Tanács döntése a Közgyűlésen kerül előterjesztésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

Szekszárd, 2016. május 18.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat

I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. d) pont
szerinti Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására kiírt pályázat
benyújtását az alábbiak szerint:
1. A Közgyűlés a c) alcél alapján támogatja a Szekszárd, Csatári u. 70/B. szám alatti
Családok Átmeneti Otthona felújítására vonatkozó támogatási igény benyújtását,
melynek összköltségvetése bruttó ……………… Ft, ebből az igényelt támogatás
…………………….. Ft, önerőként ………………………. Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetés
Általános Tartalék keret terhére.
II. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a
jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.

Határidő:
Felelős:

2016. június 1.
Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző
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