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Előterjesztést készítette és előterjesztő:  Mezőfi Zoltán alpolgármester 

TULAJDONOSI FELHATALMAZÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ (TÁMOP-6.2.4/B/14/2) 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. március 18-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiírásra került TÁMOP-6.2.4. B/14/2 kódszámú, a „Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és 
foglalkoztatást támogató fejlesztés” című pályázat, humán erőforrások fejlesztése céljából. A 
pályázati felhívás B1.1) pontja tartalmazza azon, a ROP vagy TIOP keretében támogatást nyert 
pályázókat, amelyek fenntartói, tulajdonosai vagy működtetői a jelen kiírásra pályázatot benyúj-
tani jogosult intézményeknek. Mint a Járóbeteg-szakellátó Központ tulajdonosa, Rétság Város 
Önkormányzata is meghívást kapott a pályázaton való részvételre.  
 
A pályázatban bérköltségek és annak kapcsolódó járulékainak elszámolására van lehetőség. Az 
elnyerhető támogatás 20.000.000 Ft, mely vissza nem térítendő támogatás. A pályázat támogatá-
si intenzitása 100 %, tehát elnyerése esetén önerő biztosítása nem szükséges. A pályázat benyúj-
tási határideje: 2015. március 23. 
 
A pályázatot a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató   
Nonprofit Kft. benyújtja, teljes körűen kezeli. A pályázati felhívást az előterjesztéshez melléke-
lem. 
 
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete felha-
talmazást adjon az intézménynek a pályázaton való részvételhez.  
 
A Járóbeteg-szakellátó Központ kialakításakor Rétság Város Önkormányzata vállalta, hogy 
az új intézmény működését, ha az szükséges, éves szinten 21.512.000 Ft-tal támogatja. Az in-
tézmény 2012. év óta működéséhez önkormányzati támogatást nem kért. Kihasználtsága igen 
magas, ennek köszönhetően önfenntartó gazdálkodást tud folytatni. Igen aktív pályázati tevé-
kenységének köszönhetően fejleszteni is tudott a lakosság minél szélesebb körű ellátása érdeké-
ben. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a pályázat benyújtásához 
szükséges felhatalmazást megadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. március 17. 
                                                                                                                   Mezőfi Zoltán s.k. 
                                                                                                                     alpolgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

A pályázati felhívásban részletesen felsorolásra került.  
 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../2015. (III.18.) KT. HATÁROZATA 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tulajdonosi felhatalmazás pá-
lyázat benyújtásához című napirendet. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a  Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészség-
ügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-t, hogy pályázatot nyújtson be a TÁMOP-6.2.4. B/14/2 kódszá-
mú, a „Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés” című pá-
lyázaton, humán erőforrások fejlesztése céljából. 
 
 
Határidő: 2015. március 23. 
Felelős: Bugarszki Miklós ügyvezető, intézményvezető igazgató 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

 
 
          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Rétág Város Képviselőtestülete 
Rétság, Rákóczi út 20. 

 
 

Kérelem 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. pályázatot kíván benyújtani a 
TÁMOP-6.2.4. B/14/2 kódszámú, a „Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást 
támogató fejlesztés” című pályázathoz, humán erőforrások fejlesztése céljából.  
A pályázat keretében az intézményben már foglalkoztatott szakdolgozók – 2014. szeptember 1-
jét megelőzően kerültek foglalkoztatásra, - valamint újonnan felvett szakdolgozók – 2014. szep-
tember 1-je utáni foglalkoztatásra – van lehetőség bérköltség és annak kapcsolódó járulékait el-
számolni mindösszesen 20.000.000 Ft összegben. 
A pályázatíró cég a pályázat megírását egyszeri, nettó 100.000 Ft+ áfa 27.000 Ft= bruttó 127.000 
Ft díjért vállalja. 
 
A pályázat benyújtásának feltétele a rétsági képviselőtestület támogatása. A pályázati határidő 
rövidsége miatt kérjük a tisztelt testület soron kívüli támogatását pályázatunk benyújtásához. 
         
 

Köszönettel: 
 
Rétság, 2015. március 17. 
                                                      Bugarszki Miklós s.k. 

    intézményvezető igazgató 
 
 
 
 
 
 
 


