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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi 
buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 8/2009. (II. 26.) 
ÖM rendelet alapján Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújthat be  

a) bölcsıdék infrastrukturális fejlesztésére, 
b) közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, valamint 
c) közösségi buszok beszerzésére. 

 
A bölcsıde, óvoda, iskola számos olyan önkormányzati tulajdonú ingatlant használ, mely igen 
rossz állapotban van, felújítása indokolt. Ezek közül a pályázat keretében lehetıségünk nyílik 
némely intézmény részleges felújítására. 
 
A Mőszaki Osztály az ingatlanokat folyamatosan szemmel tartja, és ez alapján Békés Város 
Önkormányzatának éves költségvetésébe minden évben betervezésre kerül egy minimális 
keret karbantartási munkák elvégzésére. E kereten felül szükséges és kívánatos felújításokat 
csak pályázati forrásokkal kiegészítve nyílik lehetıség elvégezni. 
 
A jelenlegi állapotok ismeretében jelen pályázati forrásból a következı ingatlanok felújítására 
célszerő pályázatot benyújtani. 

- Bajza u. 1., 2.sz. Bölcsıde, 
- Baky u. 6., Óvoda, 
- Szánthó A. u. 3., Karacs Teréz Tagiskola. 

 
Az igényelhetı támogatás összege intézményenként maximum 20 millió forint, de legfeljebb 
az összes bekerülési költség 80 %-a. A tervezett munkákat és a bekerülési költségeket az 
alábbi táblázatok mutatják be: 
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Cím Tervezett munka 
Tervezett 
bekerülési 
költség (Ft) 

Bajza u. 1. Lapostetı hı- és csapadékvíz elleni szigetelése, 
nyílászáró csere, kültéri játszóeszközök beszerzése és 
telepítése 25 000 000 

Baky u. 6. Nyílászáró csere, kültéri játszóeszközök beszerzése és 
telepítése 25 000 000 

Szánthó A. u. 3. Tornatermi öltözı és vizesblokk felújítása, kültéri 
eszközök beszerzése és telepítése 25 000 000 

 
 

Cím 
Bekerülési 
költség (Ft) 

Támogatási 
arány 

Támogatási 
összeg (Ft) 

Saját erı (Ft) 

Bajza u. 1. 25 000 000 80 % 20 000 000 5 000 000 
Baky u. 6. 25 000 000 80 % 20 000 000 5 000 000 
Szánthó A. u. 3. 25 000 000 80 % 20 000 000 5 000 000 
Összesen: 75 000 000 80 % 60 000 000 15 000 000 

A 15. 000 EFt önerı a „Belvizes projekt” 2009. évre tervezett összegébıl biztosítható (4. sz. 
mellélet IV/3. sor), mivel a testület 54/2009. (III. 2.) határozatával elfogadott konzorciumi 
megállapodás és támogatási szerzıdés 1. sz. melléklete alapján projekt tárgyévben felmerülı, 
és Békésre esı önereje 1. 518 EFt lesz  a tervezett 22. 854 EFt-tal szemben. 
 

Határozati javaslat: 

 
1.) Békés Város Önkormányzata a bölcsıdék és közoktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 
igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet alapján 
pályázatot nyújt be a Békés, Bajza u. 1. szám alatti bölcsıde felújítási munkáinak 
elvégzésére. A beruházás bekerülési költsége 25 000 000,- Ft, a megpályázott 
támogatás 20.000.000,- Ft, az összes költség 80 %-a. Békés Város Önkormányzata a 
pályázathoz szükséges 5.000.000,- Ft önerıt (20 %) a 2009. évi költségvetésrıl szóló 
4/2009. (II. 13.) rendelete 4. sz. mellékletének IV/3. sorában biztosítja. 

 
2.) Békés Város Önkormányzata, mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 

Társulás gesztor települése a bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének 
részletes feltételeirıl szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be 
a Békés, Baky u. 6. szám alatti óvoda felújítási munkáinak elvégzésére. A beruházás 
bekerülési költsége 25.000.000,- Ft, a megpályázott támogatás 20.000.000,- Ft, az 
összes költség 80 %-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges 
5.000.000,- Ft önerıt (20 %) a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009. (II. 13.) 
rendelete 4. sz. mellékletének IV/3. sorában biztosítja. 

 
3.) Békés Város Önkormányzata, mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 

Társulás gesztor települése a bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének 
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részletes feltételeirıl szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be 
a Békés, Szánthó Albert u. 3. szám alatti Békési Kistérségi Iskola Karacs Teréz 
Tagiskolája felújítási munkáinak elvégzésére. A beruházás bekerülési költsége 
25.000.000,- Ft, a megpályázott támogatás 20.000.000,- Ft, az összes költség 80 %-a. 
Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges 5.000.000,- Ft önerıt (20 %) a 
2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009. (II. 13.) rendelete 4. sz. mellékletének IV/3. 
sorában biztosítja. 

 
Határid ı: Pályázat beadásra 2009. április 3. 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2009. március 16. 
         Izsó Gábor 
        polgármester 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 
 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 

 


