Előterjesztés
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. február 11-i testületi ülésére
Tárgy: Nyergesújfalu, Bóbita Óvoda infrastrukturális fejlesztéséhez pályázati önrész
biztosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati miniszter 1/2010.(I.19.) ÖM sz. rendelete alapján lehetőség nyílt
„bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése …” pályázati támogatás
igénybevételére.
A Bóbita óvoda külső hőszigetelés és tetőszigetelésének tervei a tavalyi évben elkészültek és
ebből következően célszerű a támogatás elnyerése érdekében a pályázaton történő indulásunk.
A szükséges önerőt, azaz br. 4.496.735,- Ft összeget a 2010. évi költségvetési rendeletben
már szerepeltettük, a pályázathoz azonban kell a Képviselő-testület határozata is a pályázati
önrész biztosításához. A teljes beruházási költség br. 22.483.675,-Ft
Bajót Község polgármestere kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, amelyben kéri, hogy
a Bóbita Óvoda bajóti tagóvodájának fűtéskorszerűsítése is kerülhessen bele ebbe a pályázati
csomagba, mégpedig úgy, hogy Bajótnak csak a 20 %-os önrészen felül ne kelljen további
saját erőt vállalnia. A teljes bekerülési költség Bajót esetében: 6.221.355,- Ft. Az erre eső
önrész br. 1.224.271,- Ft.
A két beruházás együttes bekerülési költsége br. 28.705.030,-Ft
Mivel a pályázaton maximálisan br. 20.000.000,-Ft-ot lehet nyerni és a két beruházás
(nyergesújfalui hőszigetelés + bajóti fűtéskorszerűsítés) bekerülési költsége br. 28.705.030,Ft, ezért a 20%-os önrészeken felül a többletköltségeket valamelyik településnek vállalnia
kell.
Erre többféle lehetőség van:
1. Bekerülési költségek arányában történő megosztás (~78 % - ~22%). Ebben az esetben
Nyergesújfalunak br. 6.818.354,-Ft önrészt, Bajótnak br 1.886.676,-Ft önrészt kell
vállalnia.
2. Bajót csak a 20 % önrészt vállalja. Ebben az esetben Nyergesújfalunak br. 7.460.759,Ft önrészt, Bajótnak 1.244.271,-Ft önrészt kell vállalnia.
3. Nyergesújfalu csak a 20 % önrészt vállalja. Ebben az esetben Nyergesújfalunak br.
4.496.735,- Ft önrészt (eredeti költségvetés szerint), Bajótnak br. 4.208.295,-Ft
önrészt kell vállalnia.
Mindhárom esetben az önrész teljes összegét a nyergesújfalui (mint fenntartói)
költségvetésben kell elkülöníteni, a Bajótra eső összeget a Bajóti Önkormányzat
forrásátadással teljesíti majd Önkormányzatunk felé.
Döntés szerint lehetőség van arra is, hogy Nyergesújfalu csak a nyergesújfalui intézményre
nyújt be pályázatot, a bajóti tagintézményre nem. Ebben az esetben a költségvetésben
szereplő összegről kell csak Képviselő-testületi határozatot hozni.
Nyergesújfalu, 2010. február 11.
Fekete Márton
településfejlesztési osztályvezető

Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. a.)
határozza el, hogy pályázatot nyújt be a 1/2010.
(I.19.) számú OM rendeletben foglaltaknak
megfelelően a Bóbita Óvoda tetőszigetelésre és
utólagos homlokzati hőszigetelésére és biztosítja a
pályázathoz szükséges önrészt, azaz br. 4.496.735,Ft-ot az Önkormányzat 2010. évi költségvetési
rendeletének III. mellékletében szereplő „Bóbita
Óvoda tetőszigetelés és utólagos homlokzati
hőszigetelés (saját rész)” megnevezésű felújítási
keretéből.
b.)
határozza el, hogy pályázatot nyújt be a 1/2010.
(I.19.) számú OM rendeletben foglaltaknak
megfelelően a Bóbita Óvoda tetőszigetelésre és
utólagos homlokzati hőszigetelésére és a Bóbita
Óvoda
bajóti
tagintézményének
fűtéskorszerűsítésére és biztosítja a pályázathoz
szükséges önrészt, azaz br. 8.705.030,- Ft-ot az
Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének
III. mellékletében szereplő „Bóbita Óvoda
tetőszigetelés és utólagos homlokzati hőszigetelés
(saját rész)” megnevezésű felújítási keretéből és a
Fejlesztési Tartalékból.
2. Utasítsa a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Miskolczi József polgármester
Határidő: folyamatos

