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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. márciusi ülésére

Tárgy: A tornacsarnok  felújítására benyújtandó pályázathoz öner  biztosítása elfogadása

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetésér l szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény  5.  számú mellékletének  13.  pontjában foglalt  rendelkezések  alapján  a  Belügyminisztérium 4/2012.  (III.  01.)
BM rendelete (továbbiakban rendelet) 3. pontja értelmében lehet ség nyílik az „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás” tárgykörben pályázat benyújtására.
Ennek keretében a Szent László Általános Iskola épület komplexumához tartozó tornacsarnok felújítási
munkálataihoz nyílik lehet ség támogatási igénylés benyújtására. (Határid : 2012. április 02.)
A pályázat benyújtására Csanytelek Község Önkormányzata jogosult.
A felújítási f  munkanemek;
- küls  homlokzat teljeskör  h szigetelése,
- tet  bels  h szigetelése és bels  oldalfalak szigetelése,
- nyílászárók cseréje a tornacsarnok részen,
- m szaki ellen rzés költsége.
A  pályázathoz  támogatás  maximális  mértéke  20  millió  forint, a támogatás intenzitás maximuma (településünk hátrányos
helyzetére tekintettel 90 %, garantálandó saját forrás szükséglet 10 %). Eredményes pályázat esetén az elnyert
támogatás összegének 5 %-a mértékéig határozott idej  közfoglalkoztatást is biztosítani kell a felújítási munkák
id szakára az egyéb közfoglalkoztatási projekt l teljesen elkülönülten.
A felújítási munkálatok megvalósítása azért is nagyon lényeges, mert köztudomásúan az intézmény küls

szigetelését, és nyílászáró cseréit részlegesen már megvalósítottuk, jelenleg is folyik a fennmaradó épület részek
küls  h szigetelése és tet  cseréje. A tornacsarnok felújításával gyakorlatilag az épület komplexum teljes küls
felújítása – mint záró épít ipari munkálat – valósulhatna meg, reményeink szerint hosszabb távon is jelent s
gázenergia költség megtakarítást eredményezve.
A jelzett felújítási munkálatok tervezett összköltsége (a tervez i költségbecslés szerinti épít ipari munkák és m szaki
ellen rzés) bruttó 22.174.647.- Ft, melyb l az igényelt támogatás összege (90 %) 19.957.182.-Ft. A Csanytelek Község
Önkormányzata Képvisel -testülete által garantált (10 %-os) saját forrás összege 2.217.465.-Ft.
Eredményes pályázat esetén a támogatás felhasználásának végs  határideje 2013. június 30.
A benyújtandó pályázatban a felújítási munkanemeket részletezni és rangsorolni szükséges. Az épület komplexum
tulajdonosaként önkormányzatunknak a határozat részeként jóváhagyó hozzájárulását kell adnia a projekt pályázati
elindításához.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk a pályázat benyújtásának jóváhagyását és a szükséges saját forrás biztosítását, melyre az önkormányzat
költségvetésében 2011. évi kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nyújt pénzügyi fedezetet.
A fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Képvisel -testületnek ezen el terjesztés megvitatását és a csatolt határozati
javaslat változtatás nélkül elfogadását.

Csanytelek, 2012. március 27.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz
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…./2012. (…...) Ökt határozat

Tárgy: A tornacsarnok felújítására benyújtandó pályázathoz öner  biztosítása elfogadása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete jóváhagyja, hogy a pályázat kerüljön
benyújtásra az önkormányzat tulajdonát képez Csanyteleki Szent László Általános Iskola
(Csanytelek belterület 337/2 hrsz.) tornacsarnokának felújítására a Belügyminisztérium 4/2012.
(III. 01.) BM rendeletében rögzített pályázati kiírás keretében. A fejlesztési célkit zés becsült
bruttó összköltségét 22.174.647.- Ft-ban hagyja jóvá a Képvisel -testület.

2.) Az 1.) pontban rögzített felújítási pályázathoz szükséges saját forrás összegeinek
biztosítására Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete (mint az ingatlan
tulajdonosa) kötelezettséget vállal. A tervez i költségbecslés alapján a biztosítandó 10 % saját
forrás összegét 2.217.465.- Ft-ban hagyja jóvá a Képvisel -testület, melynek pénzügyi fedezete
az önkormányzat kötelezettséggel nem  terhelt el  évi  pénzmaradványa.

3.) A Képvisel -testülete nyilatkozik arról, hogy önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében
sportcélokra közvetlenül 2.316.000.- Ft került elkülönítésre.

4.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester Urat a tárgyi pályázat
benyújtásával összefügg  intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Végrehajtás határideje: 2012. április 02.
Beszámolás határideje: Pályázat elbírálását követ  Képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel  testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester,
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


