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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

testůilete számára

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A nemzetgazdaság1 miniszter _ a belügyminiszterre| és az emberi erőfoľrások miniszteľével
egyetértésben _ 2015. máľcius 20-áĺ pá|yźnatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 20|4. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II.
4. ab) pont szerinti Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szo|gźůő

önkormányzati intézmények fejlesztésének, felújításának tźlmogatástra, melyre települési
önkormányzatok, illetve tiíľsulásaik nyujthatnak be pályázatot.

Apá|yázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az idősek átmeneti és taľtós, hajléktalanok
tartós bentlakásos szakosított ellätását biztosító és a gyermekek átmeneti gondozásźtt. szoIgźůő,

önkoľmanyzati fulajdonú intézmények fejlesztésére és felujítására.

Pźi:ĺźnati a|cé|ok:
a) a szo\gźitatói nýlvĺántartásba ideiglenes hatá||ya| bejegyzett, önkoľmányzati tulajdonban és

fenntartásbarĺ á||ő intézmények olyan fejlesztése, felújítása, amelynek céIja ahatźrozat|an
idejtĺbejegyzéshez jogszabelybane|őírttareYfeltételekbiztosítása,

Előterjesztő: dr. Kocsis N'4.źrté, polgaľmester

A képviselő-testiileti tilés időpontj a: 2015. ápľilis 16.

Táľgy: Javaslat az Ezüstfenyő Gondozĺíház felújításához kapcsolódó pályánat

A napirendet ayl|tlzźrt ülésen kell tárgyalni' a dĺintés elfogadásáůloz egyszeriVpq!(i@
szav azattőbb sé g sztikséges.
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És FoÉpÍľpszl ÜcyoszľÁry

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi x
Emberi Eľőfoľľás Bizottság véIeményezi x

Hattrozati javas|at abizottság szźlmára: A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźlg és az

Emberi Erőfonás Bizottsás iavasolia a Képviselő-testtiletnek az e|oteri
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b) a szoLgá|tatői nýlvántartásba ideiglenes hatállya|bejegyzett, ĺinkormányzati tulajdonban és

fenntaľtásban álló intézmények egyéb fejlesztése,

c) hatáľozatlan idejii bejegyzésselrendelkező, ĺinkormányzati tulajdonban és fenntartásban ál1ó

intézmények fej lesztése

A b) pont szerinti alcélľa ptiyźzat csak akkoľ nyujtható be, ha aPá|yźaő az a) pont szerinti alcélra is
benyújt pá|yźnatot. A b) pont szeńnti alcé| tźrnogatása csak akkoľ lehetséges, ha valamennY, u a)

pont szerint benýjtott, érvényes pá|yźzat tátmogatásźtt követően azok'ra a keretösszeg lehetőséget
biztosít. A c) pont szerinti alcél támogatása csak akkor lehetséges, ha valamenný, az a) és b) pont

szerint benyrijtott, érvényes páLyźzat tźlmogatásźú követően azoka a keretĺisszeg lehetőséget
biztosít.

Egy pźiyaző kizárőIag egy pźĺ|yánat benyujtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy
intézményben megvalósítandó fejlesztéshez igénye|het támogatást. Amennýben a páIytuat olyan
fejlesztési célt is tarta|maz, amelyhez építésiigý hatósági engedély szükséges, űgy a Pá|yźnónak
vállalnia szükséges, hogy legkésőbb 2015. szeptember 30-ig építésügý hatósági engedéllyel fog
rendelkezni.

A pźiyźnaton vĺssza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A támogatás maximális
méľtéke pźiyazőnként 20 millió forint. A minimálisan biztosítandó saját erő méĺtéke aPźůyźző egy

lakosra jutó adóerő-képességétől fiigg. A pźiyźr;at szempontjábőI az adőęrő képesség a 20|4. II,

negyedéves költségvetési jelentés a|ap1źn a helý ipaĺűzési ađóalap 1,4yo-źLtje1enti. A Józsefuĺĺrosi
onkormányzat adőero képessége 3 5.3 56 Ft.

Pályázati
aĺcél

Igényelhető támogatós maximális mértéke a települési
önlarmányzat adóerő képe s s ége aląpi ón

0-18.000
Ft/fő

18.001-
25.000 Ft/fő

2s.00r-
40.000 Ft/fo

40.000 Ft/fo
felett

1.a)-1.b)

fejlesztési
kĺiltség
95o/o-a,

fejlesztési
költség
909/"-a,

fejlesztési
költség
80o/o-a,

fejlesztési
költség
7UoÁ.a,

1.c)

fej1esztési
kö1tség
95"Á-a,

fejlesztési
költség
85oÁ-a,

fejlesztési
költség
7S"/o-a,

fejlesztési
költség
50oÁ-a,

Minimálisan biztosítandó saiát erő méľtéke:

Pályózati
alcél

Sajót erő minimális mértéke a települési Ónkormányzat
adóerő képessége alapián

0-18.000
Ft/fő

18.001-
25.000 Ft/fő

25.00r-
40.000 Ft/fo

40.000 Ft/fo
felett

1.a)-
1.b)

fejlesztési
költség
5o/o-a,

fejlesztési
költség
10o/o-a,

fejlesztési
költség
20o/"-a,

fejlesztési
költség
30%o-a,

1.c)
fejlesztési
költség
5o/o-a,

fej1esztési
költség
t1o/o-a,

fejlesztési
költség
25o/o-a,

fejlesztési
költség
50oÁ-a,

Az a) pźůyźzati alcél szerinti tĺímogatás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szo|gźitatők,
intézmények és hźiőzat'ok hatósági nýlvántartásáről és ellenőrzéséľől szőIő 36912013. (X. 24)



Koľm. rendeletben rögzitetthatáĺozat|an idejrĺ bejegyzés megszerzéséhez sztikséges _ a személyes
gondoskodást nyujtó szociális intézmények szak'rnai feladatairól és mfüödésük feltételeiről szóló
|12000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, illetve a személyes gondoskodást nýjtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladataiľól és mfüödésiik fęltételeiľől
szóló 15/|998, (tV. 30.) NM ľendeletben meghatźrozott - feltételek teljesítéséhez szükséges
fejlesztésre fordítható. A b) és c) ptt|yázati alcélok szerinti támogatás a támogatói okiľatban szeľeplő
fcj lesztési célolľa fordítható.

Eszközbesz erzés a beruhazási összköltség |O%-áig szĺímolható el.

Atámogatás terhére nem számolható el:
- páIyazati kiírás előtt kiállított számlák alapjan felmerĹiĺt tewezői és egyéb költségek,
- személý juttatások,
. késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak kĺiltségei,
- gépjármű-vásárlás,
- haszĺźůteszkőz vásárlás.

A p á|y źnat b enýj tás i hatĺĺridej e :

. elektľonikus feltiiltés |ezárásaz 2015. áprĺlis 15. 16:00

. papíľ alapon tiirténő benyújtás: 2015. április 16.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósulő bervhazétst a beruházźs megvalĺósításától
számított 10 évĺg az ęredeti rendeltetésének megfelelően _ a mfüödtetésre vonatkozó hatályos
jogszabályok betaľtásával - kell használnia. A pá|yázat benýjtásakor építésügyi hatósági
eneedéllyel ne'?, rendelkező nyertes pályazók támogatói okirata kiadásának feltétele az epíÉsngyl
hatósági engedély legkésőbb 2015. szeptember 30-áig történő bęszerzése. Amennýben a pźlyázat
benyújtásakor építésügý hatósági engedéllyel nem ľende|kezó nyeľtes péĺyźnők 20|5. szeptember
30-áig nem teljesitik az építésügyi hatósági engedély beszerzését, ,ÚBy a miniszteri (támogató)

döntés hatáiy át veszti.

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|5. április 13. napjan taľtott tilésén kifejezte azon
szánďéktĺt, hogy a Józsefuárosi onkormrányzatrészt kíván venni a Szociális szakosított ellátást és a
gyeľmekek átmeneti gondozźsát szo|gźt|ő önkormányzati intézmények fejlesztésének, felújításanak
ttlmogatźsára kiírt pźlyázatoĺ a Józsefuĺáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Iđőskoruak Átmeneti otthona _ EzĹistfenyő Gondozóház fe|űjitésa céIjźhő|, továbbá hozzájáru|t a
szĹikséges pá|yázati adatlap elektronikus feltöltéséhez, melynek lezźrási hatĺárideje 20|5. ápľilis 15.

napja.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Kerepesi ttt 29/a. alatt levő
telephelye, az Idősek Atmeneti otthona _ Ezĺistfenyő Goĺdozőhźu átmeneti jelleggel biztosít teljes
körĺi ellátást a taľtós felügyeletet, gondozást igénylő, de kőrházi ellátásra nem szoruló idős
személyek szźmźlra, segítséget nyujt a keľtiletben élő családoknak, hogy idős hozzźĺartozőjl,lk
elhelyezését biztosítani fudjĺĺk. Az önkormźnyzat tulajdonában źi1'ó íntézmény jelenleg 21 fő
ellźtźsára és la}Íratásźra ad lehetőséget, mely magétban foglalja a24 őrás gondozói felügyeletet is.
Az intézményben _ szociális szolgáltatást nyujtó funkciójanak működése óta _ nagyobb felújítási
munkálatok, fejlesztések nem történtek. Az épületek, illetve az egyes helýségek kialakítása a
jogszabźiybanrögzitett minimum feltételeknek megfelelnek, de a folyamatos működtetéshez, az ott
élő idős személyek lakhatási, valamint a dolgozók munkakörülményeinek javítása és

megkonnýtése éľdekében indokolttá vát|t a Gonđozóhźu fe|iĄítása. Ezen belu| az egyes helýségek



akadálymentesítése, továbbá az ęIavu|t ný|źszźrők cseréje és az épületek kiilső hom|okzatí
hőszigetelése lenne a legfontosabb feladat.

Fentiekre tekintettel javasolt, hogy a Józsefuárosi onkoľmányzat induljon a neÍnzetgazdaságs
miniszter _ a beltigyminiszterrel és az emberi eľőforrások miniszteľével egyetéľtésben _ źita|
meghirdetett Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló
önkoľmanyzati intézmények fejlesztésének, felújításanak támogatására kiirt pá|yźnaton, a
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Keľepesi út 29la. a|att levő
telephelyének, az Idősek Átmeneti otthona _ EzĹistfenyő Goĺďozőhźz felújításanak céljából a c)
pá|yźnati aIcéI _ határozatLan idejű bejegyzéssel ľendelkező, önkormányzati tulajdonban és
fenntaľtásban á1ló intézmények fejlesztése _ vonatkozásában. Apá|yazatban kĺitelező saját fonást is
biztosítani, melyre vonatkozó döntés a pźt|yźtzati feltételek és az áilamháľztaľtásról szóló törvény
végrehajtás árő| szőIó 368/2011. (XII. 31.) Koľm. rendelet (A*.) 75. $ (4) bekezdés a) pontja szerint
a Képviselő-testtilet hatásköréb ę tartozik.

III. Diintés céIja' pénzügyĺ hatása

A pá|yazat benýjtásával lehetővé vá|1k az Ezüstfenyő Gondozóház megújítása a folyamatos
működtetéshez szükséges feltételek biztosítása, az ott élő idős személyek lakhatási, valamint a
dolgozók munkakörĹilményeinek javítása és megkönnýtése éľdekében. Ennek aIapjátn, az
intézmény felújításahoz az önkormźnyzat támogatást igényelhet, az önkormźnyzat szźnntlra saját
foľrásanak kiegészítéseként.

A tervezett munkák becsült költsége bruttó 45.000.000 Ft, mely a kivitelezési munkakon felül
magában foglalja az allhoz szfüséges kiviteli tervek készítésének és a műszaki ellenőri feladatok
ellátásanak költségeit is, melyek eredményes páIyźzat esetén k{ilön kerülnek beszerzésre. A
páIyźnati kiírásban meghatarozottak szeńnt az önkormźnwat maxímum bruttó 20.000.000 Ft
támogatást igényelhet, melyhez 25.000.000 Ft önľészt kell biztosítania.

A 25.000.000 Ft pályázatí örrész fedezetére javasoljuk az źůta|ános tartalékot megielölni.

A pźůyáző önkormányzatnak vállalnia kell, hogy a tźlmogatásból megvalósulő beruhźnást a
beruhazás megvalósításától szźtmitott 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően hasznźija.
Tekintettel arra, hogy az épu|etben mfüödő feladat kötelező önkoľmĺányzati ellátású, melyre az
onkormanyzat költségvetési támogatást is kap, igy eznem minősül tartós kĺitelezettségvállalásnak,
a fejlesztési költségek egyszeri jelleguek.

Iv. JogszabáIyi kiiľnyezet

A Képviselő-testtilet döntését a Magyaľországhe|ý onkormĺínyzatairő| szőIő 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. $ (3) bekezdésén, az á||alllhźĺztaĺtźsrő| szőIő 2O|1. évi CXCV. törvényen, az iłw.75. $-
án, a személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeirő| sző|ó |12000. (I. 7.) SZCSM rendelet, a szociális, gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi
szo|gźitatők, intézmények és hálózatok hatósági nýlvantaľtásaról és ellenőrzéséről szőIő 369120|3.
(X. 24.) Korm. rendelet alapjźn hozza meg.

Kéremaza|źlbbihatźrozatí javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testület úgy diint' hogy

1. a nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetéľtésben _ által meghiľdetett Szociális szakosított ellátást és a gyeľmekek átmeneti
gondozásáń szo|gá|ő onkoľmányzati iĺtézmények fejlesztésének, felujításanak tárnogatására
kiírt pźůyźzaton indul a lőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Időskoruak Átmeneti otthona _ Ezüstfenyő Gondozőház te|űjittsa cé|jából a c) pźlyźr;ati



alcél hatátrozat|an idejű bejegyzéssel rendelkező, önkormányzati tulajdonban és
fenntaľtásban á||ő intézmények fejlesztése vonatkozásában bruttó 45.000.000 Ft
beruházási összköltséggel.

Felelős: polgĺírmester
Határidő: 20|5. április 16.

2. a) a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló
önkormányzati intézméĺyek fejlesztésének, felújításának tźtmogatástra kiíľt pźlyázat
benyujtásához összesen bruttó 25.000.000 Ft saját forrást biztosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 1|TO7-O2 cím mfüödési cél és
általanos tartalékon beliil az általanos taľtalék e|óírényzataÍól 25'000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat _ felújítási e|őirźnyzatźra.

c) felkéľi a Polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő mődosíttsánti az
a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) _b) pont esetén 2015. ápľilis 16.; c) pont esetén 2015.május 31.

3. eredményes pźiyźnat esetén vá||a|ja, hogy a támogatásból megvalósuló beruhźzást a
beruhĺĺzás megvalósításától szĺĺmított 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően haszná|ja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. április 16.

4. a hatźrozat 1. pontja alap1án felhata|mazza a Polgáľmesteľt a pźlyźzathoz szĹikséges
dokumentumok a|áirásźra és a Magyar Áilamkincstáľ Budapesti és Pesti Megyei
Igazgatősága felé történő benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. ápľilis 16.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy sikeres páIyázat, ďe az igényeltnél kevesebb pźůyźnatí
pélueszköz elnyerése esetén a további költségekľő| tźĄékoztassa a Képviselő-testiiletet és
tegyen javaslatot a költségvetési fedezetére.

Felelős: polgármester
Határidő: apźiyázate|birźiásź.ŕ-követően

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és F'őépítészi Ügyosztály,
Humánszotgáltatási Ügyosztály, Józsefváľosi Szociális Szolgáltatĺó és Gyeľmekjólétĺ Kiizpont,
Pénzügyĺ Ügyosztály

Budapest, 20| 5. április 1 3.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Riman Eđina
jegyző

nevében és megbízásából

ł^Á'u-ĄĄ,Ą\

Dr' Bąlla Katąlin
jegłzői kąbinetvezető

tj/ Y-)ŕ.'L u /
dľ.ftĺcsis ľvlítĺ
polgáľmesteľ 'p,


