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ELŐTERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2009. május ülésére

Tárgy: A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épület energetikai korszerűsítésére támogatás
igénylés benyújtása a DARFT/TEKI/2009. pályázati program keretében

Tisztelt Képviselő- testület!

Önkormányzatunk energia racionalizációs programjának részeként lehetőség nyílt arra, hogy a Remény
Szociális Alapszolgáltató Központnál folytassuk az energia költség megtakarítást eredményező
korszerűsítéseket.
A külső nyílászárók cseréjére pályázati támogatást nyertünk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által
meghirdetett  SZOC-EK-08-B. jelű projekt keretében.
Jelenleg a DARFT/TEKI/2009. azonosító számú pályázati kiírás alapján nyílik lehetőség arra, hogy
szociális intézményünk vonatkozásában egy komplex energia hatékonysági korszerűsítés megvalósításához
nyújtsunk be pályázatot.
A program megnevezése: „ Épület energetikai korszerűsítések, megújuló energia forrás hasznosításával
kombinálva a Remény Szociális Alapszolgáltató Központban”
Már az előző projekt pályázati anyagához elkészültek az egyes felmérések, költségkalkulációk.
Ezek alapján az alábbi munkafázisok megvalósítását tervezzük:

- az épület külső homlokzatának és a födém hőszigetelése,
- az új nyílászárókra külső alu- redőnyök felszerelése,
- kazán és fűtési rendszer korszerűsítése,
- használati melegvíz előállítására szolár technika (napelem) kiépítése,
- gravitációs csőventillációs folyosó átszellőztetés megvalósítása.

A jelzett pályázati programban a támogatás mértéke 75 %. Eredményes pályázat esetén az elnyert
támogatás 40 %-a előlegként lehívható.
A fentiekben részletezett munkafázisok becsült összköltsége 15.986.650.- Ft.
A garantálandó saját forrás fedezet (25 %) 3.996.663.-Ft.
A jelzett saját forrás igényt az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletében eredeti előirányzatként
elkülönített és a 2008. évi pénzmaradvány felosztásból kiegészített fejlesztési tartalék keretből javasoljuk
meghatározni.
Mivel a fenti tárgykör vonatkozásában megfelelő előkészületek történtek arra vonatkozóan, hogy a
KEOP-2009.5.3.0/B. azonosító számú pályázati kiíráson is részt vegyünk ezen fejlesztési célkitűzés
megvalósítására, azt javasoljuk a Képviselő- testületnek, hogy az erre vonatkozóan korábban meghozott
16/2009. (III. 31.) Ökt. határozatot helyezze hatályon kívül, ugyanis a KEOP projekt keretében jelentősen
alacsonyabb a támogatás intenzitás (60 %).

Tisztelt Képviselő- testület!

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

Csanytelek, 2009. május 22.
Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
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……../2009. (V…..) Ökt határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a DARFT/TEKI/2009 pályázati program keretében a Remény Szociális
Alapszolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítésére

Határozati javaslat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete jóváhagyja pályázat  benyújtását a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz az önkormányzat tulajdonát képező Csanytelek, Kossuth
Lajos u. 39. szám alatti Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épületének energetikai
korszerűsítésére. (A pályázat kódja: DARFT/TEKI/2009.)

2) A Képviselő- testület az épület tervezett korszerűsítési munkálatainak becsült összköltségét az
elkészített költség kalkulációk és bekért árajánlatok alapján (vissza nem igényelhető ÁFÁ-val)
15.986.650. Ft- ban hagyja jóvá, melyből a TEKI pályázati program keretében igényelt támogatás
összege (75 %) 11.989.987. Ft, míg az önkormányzat által garantált saját forrás fedezet (25 %)
összege 3.996.663. Ft. Az önkormányzat a saját forrás fedezet biztosításához hitelt illetve egyéb
külső forrást nem vesz igénybe. Eredményes pályázat esetén az önkormányzat élni kíván a 40 %-
os támogatási előleg lehívásának lehetőségével.

3) A képviselő- testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2) pontban rögzített saját forrás fedezet
összegét lekötött forrásként az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete (6/b)
mellékletében részletezettek szerint) fejlesztési tartalékából biztosítja eredményes pályázat esetén.

4) A Képviselő- testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyzőt,
hogy a pályázat előkészítésével és benyújtásával összefüggő intézkedéseket, nyilatkozatokat és
egyéb kötelezettség vállalásokat az önkormányzat képviseletében tegyék meg.

5) A Képviselő- testület jelen határozat hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a
tárgykörrel összefüggő korábban meghozott 16/2009 (III. 31.) Ökt határozatát.

Végrehajtás határideje: a pályázat benyújtása 2009. június 2.
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester

     Kató Pálné jegyző
                  Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető

Beszámolás határideje: a pályázat elbírálását követő Képviselő-testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Képviselő testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető
- Irattár




