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14. Karancskeszi idősek otthona épületfelújítás

Előirányzat: 50 millió forint
Az előirányzat a karancskeszi idősek otthona épületfelújítását szolgálja.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg)
folyósítása a támogatói  okirat  kiadását  követő 30 napon belül történik és a további  részletek
tárgyévi – támogatói okirat  szerinti  – folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor,  ha az
önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Indokolás 

A Karancs völgyén, Karancskesziben nagy igény lenne egy bentlakásos nyugdíjas otthonra. A
helyi önkormányzatnak erre nincsenek erőforrásai, sok egyedülálló nyugdíjas nem tud magáról
gondoskodni, viszont nem hajlandók elköltözni egy távolabbi otthonba, egyszerűen szeretik ezt a
környéket,  ragaszkodnak  hozzá.  Az  épület  már  rendelkezésre  áll,  viszont  a  felújítása
szükségszerű.
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