
Csanytelek Község Polgármesterétől
6647 Csanytelek, Volentér János tér 2

                 Tel.: 63 / 578–510  Fax: 63 / 578-517
  e-mail: csanytelek@csanytelek.hu , www.csanytelek.hu
1008/2011. Üi.sz.

ELŐTERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 11.-i 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!

Az önkormányzati tulajdonban lévő intézmények energetikai korszerűsítése az kiemelt célkitűzése
gazdálkodási programjainknak. Ezen belül a Szent László Általános Iskola korszerűsítési munkálatainak
szükségességét már több lépcsőben megfogalmaztuk.
A 2011. évi költségvetési törvény 5. mellékletében szereplő központosított előirányzati keret terhére
lehetőség nyílik pályázat benyújtására, elsődlegesen energetikai költségmegtakarítást  eredményező oktatási
intézmény korszerűsítések tárgyában.
A pályázat benyújtási határideje 2011. április 1.
Mivel a Szent László Általános Iskola felújítására vonatkozó tervezői költségkalkulációk, műszaki leírások
már az előző évben elkészültek, azokat csak a lapos tetős rész felújításával összefüggő kiegészítésekkel
kellett módosítani, ugyanis a tervezett felújítási munkálatok nem építési engedély kötelesek.
A pályázat a Csongrádi Kistérség Többcélú Társuláson belül egyeztetésre került, ugyanis annak
benyújtására a Társulás – mint fenntartó és üzemeltető – jogosult.
A megvalósítandó munkafázisok a következők:

a) a létesítmény észak –keleti homlokzatrészeinek teljes külső hőszigetelése,
b) a létesítmény teljes födém hőszigetelése,
c) lapos-tetős rész felújításra (hő- és vízszigetelése) +  bádogos munkák,
d) 2 db ablak cseréje,
e) rácsos tetőszerkezet felújítása + az 1. szárny héjazat cseréje.

A felsorolt munkálatok tervezői költségkalkulációra alapozott összköltsége (ÁFÁ-val) 33.420 E Ft.
Az igényelhető pályázati támogatás összege maximum 30 millió forint. Egyébként 90 %-os támogatás
intenzitással kalkulálhatunk a település hátrányos helyzetére tekintettel.
A felsorolt munkafázisokhoz a maximális támogatási összeget javasoljuk beépíteni a pályázati anyagba (30
millió forint).
Az önkormányzat által biztosítandó saját forrás igény így 3.420 E Ft.
Mivel a 2011. évi költségvetési rendeletünk eredeti előirányzatai között ezen célkitűzésre nem került
elkülönítésre  forrás,  így  azt  javasoljuk  a  Tisztelt  képviselő-testületnek,  hogy  a  szükséges  saját  forrást  a
2010. évi záró mérleg szerinti tartalék keret terhére, vagyis a 2010. évben képződött, illetve a 2009. évről
áthozott, de fel nem használt pénzmaradvány terhére különítsük el.
A saját erő fedezetét (a jelzett pénzmaradványból) támogatás értékű fejlesztési célú kiadásként javasoljuk
meghatározni és átadni (eredményes pályázat esetén) a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának.
Eredményes pályázat esetén a tervezett beruházáshoz közbeszerzési eljárás és műszaki ellenőrzés is
kapcsolódik. Ezek a költségek külön kerülhetnek elszámolásra, ugyanis a pályázat részeként ilyen jellegű
költségek nem számolhatók el.
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Tisztelt képviselő-testület!

Javaslom a fejlesztési célkitűzéssel összefüggő pályázat benyújtásának támogatását és az ehhez kapcsolódó
önkormányzati saját forrás biztosítására irányuló kötelezettségvállalás megtételét a csatolt határozati
javaslat szerint, annak változtatás nélküli elfogadásával.

Csanytelek, 2011. március 10.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester

…../2011. (III. 11.)  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 társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására a 7/2011. (III. 09.) BM rendelet alapján
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 33.420.- E
Ft (azaz: harminchárommillió-négyszázhúszezer forint), melyből az igényelt pályázati támogatás 30.000.- e Ft
(azaz: harmincmillió forint), a garantált saját forrás fedezet 3.420.- E Ft (azaz: hárommillió-négyszázhúszezer
forint).

3) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete vállalja, hogy az 1) pontban
részletezett pályázathoz saját pénzügyi forrása fedezetét 3.420.- E Ft-ot, (azaz:
hárommillió-négyszázhúszezer 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. Az átadandó pénzügyi forrás fedezete a 2010. évi pénzmaradvány
szabad kerete.

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

Határozatról értesítést kap:
- Dr. Kőrösi Tibor 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 igazgatója és általa
- Szabó Ferenc Szent László Általános Iskola tagintézmény igazgatója
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár


