ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. március 27-ei ülésére

Tárgy: Pályázati önrész biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak
állománygyarapítási összegének támogatására” címmel pályázatot írt ki.
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy 2007-ben – város esetében – az egy lakosra jutó
állománygyarapításra fordított összeg kevesebb legyen, mint 240,- Ft/lakos. Esetünkben ez az összeg
168 forint/lakos volt (állománygyarapításra fordított összeg 1.297 ezer forint / a város lakóinak száma
7722 fő).
A pályázat beadásához be kell mutatni a hiteles határozat-kivonatot a képviselő-testület döntéséről,
amely tartalmazza:
- az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési
támogatáson felül kiegészítik a könyvtár beszerzési keretét,
- a képviselő-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az
önkormányzat által felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják.
A könyvtár idei állománygyarapítási összege egymillió forint. A pályázathoz 200 ezer forint önrészt
kér az intézmény, míg az OKM-tól a pályázaton további 200 ezer forint nyerhető.
A pályázat sikere esetén az elnyert összeget a gyermekkönyvtár állományának felzárkóztatására és
fejlesztésére fordítanák.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Nyergesújfalu, 2008. március 17.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár
Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.) a., Biztosítson 200 ezer forint önrészt az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt 2008/1.
számú pályázathoz a Kernstok Károly Általános Iskola számára, az iparűzési adó többletbevétele
terhére.
b., Ne biztosítson forint önrészt a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány által
kiírt 2008/1. számú pályázathoz a Kernstok Károly általános Iskola számára.
2.) Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2007. május 30-ai rendkívüli ülésére
Tárgy: Pályázati önrész biztosítása a Kernstok Károly Általános Iskola számára

Tisztelt Képviselő-testület!
A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány pályázatot hirdetett meg óvodai
játszóhelyek és általános iskolai sportudvarok fejlesztésének, átalakításának támogatására. A
pályázat egyik célja az általános iskolai sportudvarok - szabadtéri sportlétesítmények - biztonságos
kialakításának, működtetésének támogatása. (2007/2. sz. pályázat).
A Kernstok Károly Általános Iskola az 1. számú mellékletben szereplő eszközöket, felszereléseket
jelölte meg pályázati programjában.
A megvalósítás pénzügyi fedezete:
A megvalósításhoz szükséges teljes összeg:
Szükséges önrész:
Az igényelt támogatás összege:

242.000 forint
72.600 forint
169.400 forint

A támogatás utalása utólagos finanszírozással, a pályázati program megvalósítása után, a teljesítést
igazoló elszámolást követően történik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Nyergesújfalu, 2007. május 29.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. a., Biztosítson 72.600 forint önrészt a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásért
Közalapítvány által kiírt 2007/2. számú pályázathoz a Kernstok Károly Általános Iskola
számára, az iparűzési adó többletbevétele terhére.
b., Ne biztosítson 72.600 forint önrészt a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért
Közalapítvány által kiírt 2007/2. számú pályázathoz a Kernstok Károly Általános Iskola
számára.
2. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Miskolczi József polgármester
ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2007. május 30-ai rendkívüli ülésére

Tárgy: Pályázati önrész biztosítása a Benedek Elek Óvoda számára

Tisztelt Képviselő-testület!
A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány pályázatot hirdetett meg Óvodai
játszóhelyek és általános iskolai sportudvarok fejlesztésének, átalakításának támogatására. A
pályázat egyik célja a játékos mozgás örömét nyújtó óvodai játszóhelyek (szobai vagy szabadtéri)
EU-s követelményeknek megfelelő kialakítása, illetve a meglévők korszerűsítése (2007/2. sz.
pályázat).
A Benedek Elek Óvoda az 1. számú mellékletben szereplő eszközöket, felszereléseket jelölte meg
pályázati programjában.
A megvalósítás pénzügyi fedezete:
A megvalósításhoz szükséges teljes összeg:
Szükséges önrész:
Az igényelt támogatás összege:

276.550 forint
82.965 forint
193.585 forint

A támogatás utalása utólagos finanszírozással, a pályázati program megvalósítása után, a teljesítést
igazoló elszámolást követően történik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Nyergesújfalu, 2007. május 29.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár
Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. a., Biztosítson 82.965 forint önrészt a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásért
Közalapítvány által kiírt 2007/2. számú pályázathoz a Benedek Elek óvoda számára, az
iparűzési adó többletbevétele terhére.
b., Ne biztosítson 82.965 forint önrészt a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért
Közalapítvány által kiírt 2007/2. számú pályázathoz a Benedek Elek óvoda számára.
2. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Miskolczi József polgármester
ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2007. május 30-ai rendkívüli ülésére

Tárgy: Pályázati önrész biztosítása a Napsugár Óvoda számára

Tisztelt Képviselő-testület!
A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány pályázatot hirdetett meg Óvodai
játszóhelyek és általános iskolai sportudvarok fejlesztésének, átalakításának támogatására. A
pályázat egyik célja a játékos mozgás örömét nyújtó óvodai játszóhelyek (szobai vagy szabadtéri)
EU-s követelményeknek megfelelő kialakítása, illetve a meglévők korszerűsítése (2007/2. sz.
pályázat).

A Napsugár Óvoda az 1. számú mellékletben szereplő eszközöket, felszereléseket jelölte meg
pályázati programjában.
A megvalósítás pénzügyi fedezete:
A megvalósításhoz szükséges teljes összeg:
Szükséges önrész:
Az igényelt támogatás összege:

390.000 forint
117.000 forint
273.000 forint

A támogatás utalása utólagos finanszírozással, a pályázati program megvalósítása után, a teljesítést
igazoló elszámolást követően történik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Nyergesújfalu, 2007. május 29.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár
Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. a., Biztosítson 117.000 forint önrészt a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásért
Közalapítvány által kiírt 2007/2. számú pályázathoz a Napsugár Óvoda számára, az iparűzési
adó többletbevétele terhére.
b., Ne biztosítson 117.000 forint önrészt a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért
Közalapítvány által kiírt 2007/2. számú pályázathoz a Napsugár Óvoda számára.
2. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Miskolczi József polgármester
ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2007. május 30-ai rendkívüli ülésére

Tárgy: Pályázati önrész biztosítása a Bóbita Óvoda számára

Tisztelt Képviselő-testület!
A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány pályázatot hirdetett meg óvodai
játszóhelyek és általános iskolai sportudvarok fejlesztésének, átalakításának támogatására. A
pályázat egyik célja a játékos mozgás örömét nyújtó óvodai játszóhelyek (szobai vagy szabadtéri)
EU-s követelményeknek megfelelő kialakítása, illetve a meglévők korszerűsítése (2007/2. sz.
pályázat).
A Bóbita Óvoda az 1. számú mellékletben szereplő eszközöket, felszereléseket jelölte meg pályázati
programjában.
A megvalósítás pénzügyi fedezete:
A megvalósításhoz szükséges teljes összeg:
Szükséges önrész:
Az igényelt támogatás összege:

428.571 forint
128.571 forint
300.000 forint

A támogatás utalása utólagos finanszírozással, a pályázati program megvalósítása után, a teljesítést
igazoló elszámolást követően történik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Nyergesújfalu, 2007. május 29.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár
Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. a., Biztosítson 128.571 forint önrészt a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásért
Közalapítvány által kiírt 2007/2. számú pályázathoz a Bóbita Óvoda számára, az iparűzési
adó többletbevétele terhére.
b., Ne biztosítson 128.571 forint önrészt a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért
Közalapítvány által kiírt 2007/2. számú pályázathoz a Bóbita Óvoda számára.
2. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Miskolczi József polgármester
Felelős:

