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Előterjesztés 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete  
2010. február 12. napján tartandó ülésére 

 
Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott és a Csongrádi Kistérség Egyesített 

Oktatási Intézménye tagintézményeként működő Szent László Általános Iskola (Csanytelek, Szent 
László u. 4/a.) felújítási pályázatához önerő biztosításának vállalása 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 

 
 
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, 
valamint a közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó 
támogatás igénybevételének részletes feltételeit szabályozó 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján lehetőség 
nyílik a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott és a Csongrádi Kistérség Egyesített 
Oktatási Intézménye tagintézményeként működő Szent László Általános Iskolán tavalyi évben 
megkezdett felújítási munkálatainak folytatására. 
A múlt évben – szintén ÖM projektben - már elkezdődött a iskola felújítása, melynek keretében 117 nyílászáró cseréjére és 
két homlokzat hőszigetelésére került sor. A megkezdett munkálatokat folytatni szükséges, azaz nélkülözhetetlen a 
tetőhéjazat cseréje, a mennyezet hőszigetelése, valamint a hiányzó homlokzati hőszigetelés. 
A felújítási munkálatokkal kapcsolatos előzetes felmérések, költségkalkulációk elkészítése már korábban 
megvalósult, azoknak aktualizálása szükséges. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 15.  
Eredményes pályázat esetén a bruttó  bekerülési költség 90%-a nyerhető el támogatásként.  Az 
igényelhető támogatás összege legfeljebb a költségvetési törvény 5. számú melléklet  15. pontjában e 
célra meghatározott összeg, azaz 20.000.000.- Ft. Az elvégzendő munkafázisokat, illetve azok ütemezését 
a fenti támogatás intenzitással összhangban kell megállapítanunk. Így a projektbe építendő felújítások 
összköltségét 23.669.839. – Ft-ban javasoljuk meghatározni az elkészített tervezői költségbecslés 
alapján. A jelzett összköltségből az igényelt támogatás összege 20.000.000.- Ft, míg az 
önkormányzat által garantálandó saját forrás fedezet 3.669.839.- Ft. 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztés, és annak határozati javaslata megvitatását és 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2010. február 2. 
 

Tisztelettel: 
 

 
 
 
  Forgó Henrik       Kató Pálné 
  polgármester           jegyző 

 
 

  



…../2010. (II. 12.)  Ökt határozat  
 
Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott és a Csongrádi Kistérség Egyesített 

Oktatási Intézménye tagintézményeként működő Szent László Általános Iskola (Csanytelek, Szent 
László u. 4/a.) felújítási pályázatához önerő biztosításának vállalása 

 
Határozati javaslat 

 
1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Csongrádi Kistérség 

Többcélú Társulása – mint intézményfenntartó – azon szándékát, mely szerint a Társulás 
pályázatot nyújt be a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, 
valamint a közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó 
támogatás igénybevételének részletes feltételeit szabályozó 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján a 
Csanytelek község közigazgatási területén működő Szent László Általános Iskola, mint a 
Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye tagintézménye, felújítási 
munkálataira. 

2) A korszerűsítési, felújítási munkálatok tervezői költségbecslés alapján számított becsült összköltsége 23.669.839.- 
Ft (azaz: huszonhárommillió-hatszázhatvankilencezer-nyolcszázharminckilenc forint), melyből az igényelt 
pályázati támogatás 20.000.000.- Ft (azaz: húszmillió forint), a garantált saját forrás fedezet 3.669.839.- Ft 
(azaz: hárommillió-hatszázhatvankilencezer-nyolcszázharminckilenc forint) 

3) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete vállalja, hogy az 1) pontban 
részletezett pályázathoz saját pénzügyi forrása fedezetét 3.669.839.- Ft-ot, (azaz: 
hárommillió-hatszázhatvankilencezer-nyolcszázharminckilenc forint) az adott évi 
önkormányzati költségvetési rendeletében elkülönítetten az 1.) pontban rögzített pályázati 
célkitűzés megvalósítása érdekében biztosítja fejlesztési célú támogatásértékű kiadásként 
a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részére. 

Végrehajtás határideje: folyamatos 
Felelős: Forgó Henrik (Társulási Tanács Tagjaként) 
Beszámolás határideje: pályázat benyújtása, és elbírálása után 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Bedő Tamás Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke és általa 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Tagjai, Munkaszervezet Vezetője, 
- Forgó Henrik polgármester 
- Cseri Gábor Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye mb. igazgatója és 

általa 
- Szabó Ferenc tagintézmény igazgatója 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
 


