
Előterjesztés

Tárgy: Pályázat benyújtása T0P_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése felhívásra

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP Plusz program keretében megjelent a TOP_Plusz-3.3.2-21 azonosító számú, 
„Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” tárgyú pályázati felhívás.

A felhívás keretében többek között az alábbi, önállóan támogatható tevékenységi körök 
megvalósítására kerülhet sor:
D) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások esetén

1. Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések (pl.: 
játszósarok kialakítása).

2. A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú 
parkolóférőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése. Indokolt esetben, a 
hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és 
akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is támogatható, melyet a megalapozó 
dokumentumban szükséges bemutatni és alátámasztani.

3. Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése.
4. Babakocsi tároló létesítése.
5. Megújuló energiaforrások kialakítása (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) 

az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében.
6. Főzőkonyha, tálaló vagy melegítő konyha fejlesztése esetén az épülethez tartozó, 

telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása 
(beleértve kerítés építését, felújítását).

7. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása, átalakítása, bővítése, új 
építése a szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás keretében dolgozók 
lakhatásának biztosítása érdekében (szolgálati lakás). Új építésre kizárólag akkor 
van lehetőség, ha a szolgálati lakás a szociális alapszolgáltatással/gyermekjóléti 
alapellátással egy épületben kerül kialakításra.

Szándékaink szerint a Dózsa György utcán található régi könyvtár épületének felújításával 
és átalakításával szeretnénk a kistérségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és a 
kistérségi orvosi ügyelet funkciókat elhelyezni, valamint új, kistéréségi fogorvosi ügyelet 
funkciót létrehozni.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a városi jogállású települések helyi 
önkormányzatai.
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Konzorcium tagja lehet többek között:

• Önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 121, 129, 
572, 573, 575, 576, 599)

• Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)

Bevonni kívánt konzorciumi partnerek:
Az OROS-PROJEKT Nonprofit Kft., mint az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló 
nonprofit gazdasági társaság, feladatellátása a projekt előkészítési feladatai, valamint a 
közbeszerzési eljárások előkészítés és lefolytatása.
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A Békés Megyei Önkormányzati Hivatalt is partnerként kívánjuk bevonni a 
konzorciumba, a projektmenedzsmenti feladatok ellátására, amelyre a pályázati felhívás 
lehetőséget biztosít.

A pályázat benyújtása, amennyiben a D komponenst, azaz mind az egészségügyi, mind a 
szociális szolgáltatás fejlesztését célozza a fejlesztés, 2023.01.09. - 2023.03.06. közötti 
időszakban lehetséges.

A megvalósításra rendelkezésre álló időtartam 36 hónap.

A pályázat során igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 100%-a.

A projekt előre látható költsége: bruttó 872.000.000,- forint, ebből a pályázni kívánt 
támogatás - a maximális lehetőségek kihasználásával - bruttó 872.000.000,- forint.

A pályázati felhívás lehetővé teszi a megítélt támogatás önkormányzati szereplők részére 
100%, civil szereplők részére pedig a 25%-a előlegként történő kifizetését, amelyet 
igénybe kívánunk venni.

A vázolt projekt megfelel a pályázati felhívásban foglaltaknak.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az 
alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselö-testülete

1. dönt a TOPPIusz Program keretében kiírt, Helyi egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése (TOP_Plusz-3.3.2-21) megvalósítására irányuló pályázat 
benyújtásáról maximum bruttó 872 millió forint projektösszköltség erejéig, 100% 
előleg lehívását követően utófinanszírozással,

2. dönt arról, hogy a TOP PIusz Program keretében kiírt, Helyi egészségügyi és 
szociális infrastruktúra fejlesztése (TOP_Plusz-3.3.2-21) megvalósítására irányuló 
pályázatot konzorciumi formában nyújtja be az OROS-PROJEKT Nonprofit Kft-vel 
és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal együttműködve, amely konzorcium 
vezetője Orosháza Város Önkormányzata,

3. felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a „Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum aláírására,

4. a pályázat nyertessége esetén dönt arról, hogy a 3. pontban megjelölt Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodásban szereplő partnerekkel konzorciumot hoz létre a 
pályázat megvalósítására,

5. felhatalmazza a Bojtor István alpolgármestert a pályázat benyújtására, továbbá a 
pályázat nyertessége esetén a 4. pont szerinti konzorciumi együttműködési 
megállapodás és a megvalósítással kapcsolatos dokumentumok, megállapodások, 
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a támogatási szerződés aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére.

Végrehajtásért felelős: Bojtor István alpolgármester a pályázat benyújtásához 
szükséges dokumentumok aláírásáért,
Püspöki-Sinka Edit osztályvezető, a pályázat határidőre történő 
benyújtásáért, a szükséges dokumentumok előkészítéséért

A pályázat nyertessége esetén:
Püspöki-Sinka Edit osztályvezető a projekt megvalósításáért, 
Dr. Burai Mihály jegyző a projekt megvalósításához szükséges 
szerződések felülvizsgálatáért,
Godár Andrea osztályvezető a döntés költségvetésen történő 
átvezetéséért

fi 1 \
Orosháza, 2022. március 01. \ \

kBojtor István
alpolgármester
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