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EL TERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete 2009. márciusi ülésére

Tárgy: A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épület energetikai korszer sítése pályázat benyújtása.

Tisztelt Képvisel - testület!

Önkormányzatunk energia racionalizációs programjának részeként lehet ség nyílt arra, hogy a Remény
Szociális Alapszolgáltató Központnál folytassuk az energia költség megtakarítást eredményez
korszer sítéseket.
A küls  nyílászárók cseréjére pályázati támogatást nyertünk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által
meghirdetett  SZOC-EK-08-B. jel  projekt keretében.
Jelenleg a KEOP-2009-5.3.0/B azonosító számú pályázati kiírás alapján nyílik lehet ség arra, hogy
szociális intézményünk vonatkozásában egy komplex energia hatékonysági korszer sítés megvalósításához
nyújtsunk be pályázatot.
A program megnevezése: „ Épület energetikai fejlesztések megújuló energia forrás hasznosításával
kombinálva”
Már az el  projekt pályázati anyagához elkészültek az egyes felmérések, költségkalkulációk.
Ezek alapján az alábbi munkafázisok megvalósítását tervezzük:

- az épület h szigetelése
- az új nyílászárókra küls  alu- red nyzet felszerelése
- kazán és f tési rendszer korszer sítése, h energia-visszanyer  szell zés megvalosítása
- használati meleg víz el állítására szolár technika (napelem) kiépítése

A jelzett pályázati programban  a támogatás mértéke 60 %.
A pályázatot az intézmény fenntartó, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása nyújthatja be. Az
önkormányzat és a Társulás közötti alap megállapodások értelmében a pályázathoz garantálandó saját
forrás fedezetet önkormányzatunknak kell biztosítania, fejlesztési célú (támogatás érték ) forrás átadással.
A fentiekben részletezett munkafázisok becsült összköltsége 13.390.922,- Ft.
A garantálandó saját forrás fedezet (40 %) 5.356.369,-Ft.
A jelzett saját forrás igényt a 2009. évi költségvetési rendeletünkben eredeti el irányzatként elkülönített és
a 2008. évi pénzmaradvány felosztásból kiegészített fejlesztési tartalék keretb l javasoljuk meghatározni.
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Tisztelt Képvisel - testület!

Javasoljuk, hogy az érintett szociális intézmény ingatlan tulajdonosaként az önkormányzat Képvisel -
testülete járuljon hozzá a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ energia korszer sítési munkálataira
irányuló pályázat benyújtásához, valamint a projekt keretében biztosítandó saját forrás átadásához a csatolt
határozati javaslat szerint.

Csanytelek, 2009. március 20.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz



……./2009. (III.31) Ökt határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épület energetikai
           korszer sítésére.

Határozati javaslat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete támogatja – a Csongrádi Kistérség
Többcélú társulása (mint fenntartó) által – azon pályázat benyújtását, mely a Társulás részben
önállóan gazdálkodó intézményeként m köd  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
komplex épület energetikai fejlesztésére irányul.

2) A Képvisel - testület a tervezett korszer sítési munkálatok becsült összköltségét (ÁFA-val)
13.390.922,- Ft-ban hagyja jóvá, melyb l a KEOP-2009-5.3.0./B pályázati program keretében
igényelt támogatás összege (60%) 8.034.553,- Ft, a garantált saját forrás fedezet (40%) 5.356.369,-
Ft.

3) A Képvisel - testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2) pontban  rögzített saját forrás fedezetet
a 2009. évi önkormányzati költségvetési rendeletben fejlesztési tartalékra elkülönített keretb l
biztosítja eredményes pályázat esetén.

4) A Képvisel - testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy a pályázat
el készítésével és benyújtásával összefügg  intézkedéseket, nyilatkozatokat és egyéb
kötelezettségvállalásokat az önkormányzat képviseletében megtegye.

5) A Képvisel - testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa az Adó, és Pénzügyi Iroda vezet jét,
hogy eredményes pályázat esetén a saját forrás biztosítás keretét (tartalék igénybevétel fejlesztési
célú támogatás érték  kiadásra) költségvetési rendelt módosításként terjessze a Képvisel - testület
elé.

Végrehajtás határideje: a pályázat benyújtására 2009. március 31-t l folyamatos
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester

           Kató Pálné jegyz  és általa
           Tóth Józsefné Adó, és Pénzügyi Iroda Vezet je

Beszámolás határideje: a pályázat elbírálását követ  Képvisel - testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás elnöke (Csongrád)
- Képvisel - testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
-  Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


