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Tárgy: Pályázat benyújtása szociális szakosított
ellátást szolgáló önkormányzati
intézmények fejlesztésére
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Ikt.sz.: 1/398-1/2015/I
Üi.: Varga Péter

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett Szociális szakosított ellátást és a gyermekek
átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása
támogatására.
A pályázat célja az idősek átmeneti és tartós szakosított ellátását biztosító önkormányzati tulajdonú
intézmények fejlesztése és felújítása.
A pályázat keretében a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Deák F. u. 57. szám alatti átmeneti
elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza kerülne fejlesztésre. A fejlesztés eredményeképp
kiépítésre kerülne egy mozgáskorlátozott vizesblokk (fürdő, WC), megújulnának a helyiségek
burkolatai. Energetikai felújítás során korszerűsítésre kerülne a fűtésrendszer, valamint kicserélnék a
rossz állapotban lévő nyílászárókat.
A pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközök a ellátás színvonalának növeléséhez szükséges
fejlesztéseket tartalmazzák.
Maximális támogatási összeg: 20 millió Ft
Kért támogatás: 19,875 millió Ft
Támogatási intenzitás: 75%
Finanszírozási forma: A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető,
melyet a pályázó a támogatói okirat aláírását követően megkap.
Pályázat benyújtásának határideje: 2015. április15.
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2016. december 31.
Makó Város Önkormányzat Képviselő testülete biztosítja a pályázathoz szükséges 25%-os önerő
fedezetét a költségvetés céltartalék terhére, az alábbi forrásösszetétel szerint:
Év
2015
Összesen (Ft)

Támogatás (75%)
19.875.000
19.875.000

Önerő (25%)
6.625.000
6.625.000

Összesen (Ft)
26.500.000
26.500.000
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Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a
nemzetgazdasági miniszter által "Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása" címen megjelent pályázati
kiírásra.
A pályázat forrásösszetétele:
Év
Támogatás (75%)
2015
19.875.000
Összesen (Ft)
19.875.000

Önerő (25%)
6.625.000
6.625.000

Összesen (Ft)
26.500.000
26.500.000

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 6.625.000 Ft önerő fedezetét a Makó Város
Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletének 11. melléklet 2. pontja céltartalék 2015.évi
beruházási fejlesztési tartalék terhére biztosítja.
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a pályázattal kapcsolatos
előirányzat módosítást Makó város költségvetési rendeletén vezesse át.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda
- Irattár
Makó, 2015. április 1.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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