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Tárgy: Pályázat benyújtása DAOP-4.1.3/A-11 

kiírásra szociális alapszolgáltatások és 

gyermekjóléti alapszolgáltatások 

infrastrukturális fejlesztése kiírásra 

Sorszám: IV/6 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 

Műszaki Osztály 
Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az SZMSZ. 18. § (3) 

bekezdés h) pontja alapján 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi 

és Szociális Bizottság 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. december 1-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatásainak mennyiségi és 

minőségi fejlesztése kapcsán figyelemmel követi a pályázati kiírásokat. Békés Város 

Szolgáltatás tervezési koncepció tervezete már tartalmazza az intézményben megvalósítandó 

fejlesztéseket. A pályázati kiírásban szereplő támogatható tevékenységek köre és az 

intézményi célok között jelentős egyezőség van. Kérem Önöket, hogy az alább részletezett 

pályázat benyújtását támogatni szíveskedjenek! 

Pályázati felhívás címe: Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 

infrastrukturális fejlesztése 

Pályázat kód: DAOP 4.1.3/A-11 

Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

A támogatás intenzitása: 95% vissza nem térítendő támogatás, 5 % önerő. 

Igényelhető támogatás összege: 5-50 millió Forint 

Pályázni kívánt összeg: 52,5 millió forint, ebből 9 millió forint 9 fős gépjármű beszerzése. 

Projekt elképzelés rövid bemutatása: a pályázat célja Békés Város tulajdonát képező volt 

Tüdőgondozó épületének, mint jelenleg üresen és kihasználatlanul álló ingatlannak a 

felújítása, korszerűsítése. A város frekventált helyén, jó megközelíthetőséggel rendelkező, ám 

elavult épületből a régi szolgáltatás kiköltözött, így a jelen pályázatból történő felújítás 

után új funkcióval működhetne tovább. A kivitelezést követően a település gazdagodna 

egy szép, és a kor igényeinek megfelelő ingatlannal, mely a Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ új telephelyeként üzemelhetne tovább. A pályázati kiírás önállóan 

nem támogatható, de választható kapcsolódó tevékenységek körében említi a járműbeszerzést, 

ezek alapján a projekt keretein belül lehetőség nyílna a BVSZSZK Támogató Szolgálatának 7 

éves, 267.000 km-t futott Ford Tranzit 9 személyes gépkocsijának cseréjére is. 

Projekt várható eredménye: a BVSZSZK székhelyéül szolgáló (Békés, Jantyik 1.) 

épület igen túlzsúfolt, bővítése nem megoldható. A projekt keretein belül felújított (Békés, 

Kossuth u. 16. sz.) ingatlan alkalmassá válna családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

biztosítására (mint nyitva álló helység), valamint a tervezett új pszichiátriai nappali ellátás 

befogadására is alkalmassá válna. Hosszú távú elképzelések között szerepel továbbá a nappali 

ellátásra alapozott szociális foglalkoztatás bővítése, melynek szintén otthont adna a felújított 

ingatlan. A szociális foglalkoztatás bővítésére a 2012 őszén beadásra kerülő finanszírozási 

pályázat teremt lehetőséget, a többi ellátás megvalósítása a felújítást követően megtörténhet. 
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A Támogató Szolgálat további működése szempontjából nagyon fontos lenne egy új, 

akadálymentes autó beszerzése, ami a munkavégzéshez elengedhetetlen. 

A pályázatot az alábbi táblázatban szereplő pénzügyi feltételekkel javasoljuk 

benyújtani. 

 

Bekerülési 

költség (Ft) 

Támogatási 

arány 

Támogatási 

összeg (Ft) 
Saját erő (Ft) 

52.500.000 95 % 49.875.000 2.625.000 

 

A pályázatok benyújtása 2011. november 14. – 2012. január 9. között lehetséges. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

 

I. Békés Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DAOP-3.1.1/B-11 

kódszámú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 

fejlesztése” támogatási kiírására pályázatot nyújt be a Békés, Kossuth utca 16. számú 

ingatlan felújítására. A beruházás bekerülési költsége gépjárműbeszerzéssel együtt 

bruttó 52.500.000,- Ft, a megpályázott támogatás bruttó 49.875.000,- Ft, az összes 

költség 95 %-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó 2.625.000,- 

Ft önerőt, az összes költség 5 %-át a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

 II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség DAOP-3.1.1/B-11 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális fejlesztése” támogatási kiírásra benyújtandó pályázat 

tervezési előkészítési költségére bruttó 800.000 eFt-ot a 2011. évi intézményi 

karbantartási keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: Intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2011. november 23. 

 

         Izsó Gábor 

        polgármester 

 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 
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Pénzügyi ellenjegyző 

 


