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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunföldvár Város Önkormányzata a Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése 

(TOP_PLUSZ-3.3.2-21) című felhívásra vonatkozóan támogatási kérelmet kíván benyújtani.  

 

Tervezett fejlesztés: Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése 

- A Duna utca 13. szám alatti ingatlan fejlesztése, átalakítása, akadálymentesítése 

A működési engedély módosítása: Idősek nappali ellátása vonatkozásában a jelenlegi 

30 férőhely csökkentése 20 férőhelyre és új szolgáltatásként a szenvedélybetegek 

nappali ellátásának biztosítására 10 férőhely létrehozása.  

- A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Kossuth L. u. 14. szám előtti közterületen 22 kW 

teljesítményű DC elektromos töltőoszlop létesítése, kerékpár támaszok kiépítése 

(elszámolható költség max. bruttó 5,7 m Ft)  

- Elektromos meghajtású személygépkocsi beszerzése (elszámolható költség max. bruttó 

15 m Ft) 

- Eszközbeszerzés (eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, külső terekhez 

kapcsolódó tárgyi eszközök) 

- tervezési költség, soft elemek (elszámolható költség 12 %-a) 

Tervezett támogatási igény bruttó 170 m Ft 

 

A maximálisan igényelhető támogatás mértéke: 400 m Ft 

Támogatás intenzitás: 100 % 

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2022. április 12. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

 

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata vissza nem térítendő, 100 % támogatási 

intenzitással elszámolható költségekre vonatkozóan támogatási igényt nyújt be a Helyi 

egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.2-21) című 

felhívására. 

 

2. A tervezett tevékenységek: infrastruktúra fejlesztés, már működő ellátások fejlesztése, 

új szolgáltatás létrehozása (szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása), 

valamint eszközbeszerzés.  

 

A fejlesztések helyszínei:  

Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 14. 

szám előtti közterület 1099 hrsz. 

Dunaföldvári Alapszolgáltatási Központ 7020 Dunaföldvár, Duna utca 13. 4220/2 hrsz. 

 

Idősek nappali ellátása vonatkozásában a jelenlegi 30 férőhely módosítása: 

Idősek nappali ellátása 20 férőhely 

Új szolgáltatás (szenvedélybetegek nappali ellátása) 10 férőhely 

 

3. Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint a fejlesztési helyszínek tulajdonosa, egyben 

fenntartója hozzájárul a támogatási kérelem benyújtásához és végrehajtásához, valamint  

legalább az előírt fenntartási időszak alatt az érintett ingatlanok esetében a  támogatásra 

benyújtott projektben megjelölt funkciók fenntartásához.  
 

4. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázat megvalósításával, a 

szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.  

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

 a pályázat benyújtási határideje: 2022. május 2.  

 

 






















