Előterjesztés
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. május 06-ai rendkívüli ülésére

Tárgy: Bóbita Óvoda felújításának pályázata

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közelmúltban megjelent a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács CÉDE-pályázati felhívása, mely alapján a kiíró az önkormányzati
tulajdonosi felújításokhoz nyújt támogatást. A pályázati kiírás alapján szeretnénk a Bóbita
Óvoda felújítására pályázatot benyújtani. A teljes felújítási költség 60 %-át lehet
támogatásként elnyerni. A Bóbita Óvoda felújítási költségbecslése a bekért árajánlatok
alapján bruttó 18.577.396,- Ft.
A felújítás során szeretnénk a második vizesblokkot is teljesen felújítani, valamint a B-C
épületrészek és az összekötő folyosón a régi rossz hőszigetelésű nyílászárókat kicserélni,
valamint a nagyon rossz megvilágítást biztosító régi lámpatesteket korszerű, energiatakarékos,
újra kicserélni. Ez mellett szeretnénk a jelenleg szabályozhatatlan fűtési rendszer
korszerűsítés engedélyezési és kiviteli terveit is elkészíttetni, mely a külső és belső fűtési
rendszer és a hőközpont korszerűsítését is tartalmazná.
Részletes költség ismertetés:
1. Vizesblokk felújítás:
2. Középső folyosó nyílászáró cseréi és egyéb munkák:
3. Belső világítás felújítás B-C-D- épületrészekben:
4. Nyílászáró cserék B-C épületrészekben:
5. Hőközpont, külső és belső fűtési rendszer korszerűsítés
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése:
Mindösszesen

Bruttó 3.235.608,- Ft
Bruttó 4.014.876,- Ft
Bruttó 778.600,- Ft
Bruttó 9.734.712,- Ft
Bruttó 813.600,- Ft
Bruttó 18.577.396,- Ft

Ennek 40 %-át, azaz Bruttó 7.430.958,- Ft-ot kell saját erőként vállalni a Képviselőtestületnek, mely összeg a 2008. évi költségvetési rendeletben már biztosított.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Nyergesújfalu, 2008. április 30.

Urbán Gábor
műszaki főmunkatárs

Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1., Határozzon úgy, hogy a közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett CÉDE támogatására pályázatot nyújt be.
Pályázat célja: Bóbita Óvoda felújítása
A fejlesztés helye: Nyergesújfalu, Bóbita Óvoda Május 1. tér 11. (439/28 hrsz)
A fejlesztési forrás összetétele
Megnevezés
Sajátforrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás
Egyéb források
Összesen

2008. év
7.430.958,- Ft
11.146.438,- Ft
18.577.396,- Ft

2., Állapítsa meg, hogy a 2008. évi saját forrás összegét, azaz bruttó 7.430.958- Ft-ot
a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 15.) számú költségvetési rendeletében
biztosítja.
3., Hatalmazza fel a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Miskolczi József polgármester

