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 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
 2009. márciusi képvisel - testületi ülésére

Tárgy:  A Szent László Általános Iskola nyílászáró cseréivel, ill. homlokzat h szigetelési munkálataival
összefügg  pályázathoz saját forrás biztosítása

Tisztelt Képvisel -testület!

Energia racionalizációs programunk értelmében legmagasabb energia költséggel üzemel  tárgyi oktatási
intézménynél minél el bb el kell indítanunk olyan fejlesztési, korszer sítési programokat, melyek alapvet
célja a jelenleg tetemes gázenergia költség csökkentése. A több lépcs s program I. fázisában a
küls nyílászárók részleges cseréjére, ill. ezen szakaszokon a küls  homlokzat h szigetelésére nyílhat
lehet ség az Önkormányzati Minisztérium pályázati programja keretében. Az el készületi munkálatok
részeként a szükséges felmérések és a projekt becsült összköltségének meghatározásához szükséges
árkalkulációk elkészültek.
A pályázat benyújtási határideje 2009. 04. 03. A pályázható támogatás összege a tagintézményre
vonatkozóan 10 millió forint. A becsült összköltség ÁFÁ-val: 12.479.282,-Ft.
A pályázat benyújtására a fenntartó, vagyis a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogosult. A
pályázathoz biztosítandó saját forrás fedezetet (fejlesztési célú támogatás érték  kiadásként) a társulási
alap-megállapodások értelmében az érintett önkormányzatnak kell biztosítania.

A saját forrás fedezet biztosítása az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletében fejlesztési
tartalékra elkülönített forráskeretéb l biztosítandó.

Tisztelt Képvisel - testület!

Javasoljuk az érintett épület-komplexum tulajdonosaként az önkormányzat támogassa a Szent László
Általános Iskola épületének részleges küls  nyílászáróinak cseréjét és homlokzat h szigetelését érint
Kistérség Tanácsa általi pályázat benyújtását és a projekt megvalósításához szükséges saját er  forrás
átadását a csatolt határozati javaslat szerint.

Csanytelek, 2009. március 19.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyz

……../2009. (III. 26.) Ökt határozat

Tárgy: Szent László Általános Iskola küls  nyílászáróinak részleges cseréjére, valamint homlokzat
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            h szigetelési munkálataira pályázat benyújtásához saját er  biztosítása

Határozati javaslat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete támogatja a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása (mint fenntartó) által azon pályázat benyújtását, amely a tagintézményként

köd  Szent László Általános Iskola küls  nyílászáróinak részleges cseréjére, valamint
homlokzat h szigetelésére irányul.

2) A Képvisel - testület a tervezett korszer sítési munkálatok becsült összköltségét (ÁFÁ-val)
12.479.-e Ft-ban javasolja a Kistérség Társulási Tanácsának jóváhagyásra, melyb l az igényelt
támogatás összege 10.000.-e Ft, a garantálandó saját forrás fedezet összege 2.479.-e Ft.

3) A Képvisel - testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1) pont szerint benyújtandó pályázathoz
szükséges saját forrás fedezetet (2.479.- eFt) az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletében
elkülönített fejlesztési tartalék keretéb l biztosítja eredményes pályázat esetén.

4) A Képvisel - testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy a pályázatban a
képvisel - testületet érint  nyilatkozatokat  az önkormányzat képviseletében megtegye.
Felel s: Forgó Henrik polgármester,

Kató Pálné jegyz ,
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezet

Végrehajtás határideje:  a pályázat benyújtására 2009. 04.03.
Beszámolás határideje:  a pályázat elbírálását követ  képvisel -testületi ülés

Határozat értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád)
- Képvisel -testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó és Pénzügyi Irodavezet
- Irattár


