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Tárgy:  Intézményi ingatlanok korszerűsítésére 
szolgáló pályázat benyújtásáról való 
döntéshozatal 

Sorszám: IV/9 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 
Műszaki Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. március 31-i ülésére 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 
9.) BM rendelet alapján Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújthat be 

a) a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésének, felújításának támogatására, továbbá 
b) iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására. 

 
A bölcsőde, óvoda, iskola számos olyan önkormányzati tulajdonú ingatlant használ, mely 

igen rossz állapotban van, felújítása indokolt. Ezek közül a pályázat keretében lehetőségünk 
nyílik egy intézmény részleges felújítására. 
 

A jelenlegi állapotok ismeretében, illetve a pályázati kiírás szerinti előnyben részesítést 
figyelembe véve (előnyben részesül „az a pályázat, amely az intézmény fenntartási költségek 
csökkentését célzó fejlesztések, felújítások megvalósítását szolgálja, amely energia 
felhasználás- és termeléskorszerűsítést is tartalmaz”), javaslom az Eötvös József tagiskola 
konyha és tornaterem használati melegvízellátó rendszerének megújuló energiát felhasználó 
korszerűsítését (napkollektor) a tornaterem öltözői zuhanyzóinak felújításával, 
energiatakarékos vízvételi lehetőség beépítésével. 

Az igényelhető támogatás összege intézményenként maximum 30 millió forint, de legfeljebb 
az összes bekerülési költség 90 %-a. 

Határozati javaslat: 

 
Békés Város Önkormányzata, mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
székhely önkormányzata, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének 
részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a 
Békés, Jantyik M. utca 21-25. szám alatti székhelyiskola konyha és tornaterem 
használati melegvízellátó rendszerének megújuló energiát felhasználó korszerűsítésére 
(napkollektor), a tornaterem öltözői zuhanyzóinak felújítására, energiatakarékos 
vízvételi lehetőség beépítésére. A beruházás bekerülési költsége 14.465.900,-Ft, a 



 2 

megpályázott támogatás 13.019.310,-Ft, az összes költség 90 %-a. Békés Város 
Önkormányzata a pályázathoz szükséges 1.446.590,-Ft önerőt (10 %) a 2011. évi 
költségvetésről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének 
Fejlesztési céltartalék 2. sorában biztosítja. 
 
 

Határid ő: pályázat beadásra 2011. április 1. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2011. március 21. 
         Izsó Gábor 
        polgármester 
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Jogi ellenjegyző 
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Pénzügyi ellenjegyző 

 


