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Tárgy:  Reményhír intézmény óvodai pályázata Sorszám: IV/8 

Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: 
egyszerű szótöbbség 

Véleményező 
bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2016. április 28-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Megjelent „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című,  TOP-1.4.1-15 kódjelű pályázat, mely 
bölcsődék, óvodák bővítését, felújítását, korszerűsítését teszi lehetővé. A pályázatot 
intézményfenntartók, illetve az ingatlanok tulajdonosai adhatják be.   

A Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Epreskerti Óvodája 
önkormányzati tulajdonú ingatlanban működik, felújítására a fenntartó szeretne pályázatot beadni (a 
kérelmet mellékeljük). 

A pályázat beadásához az egyháznak az önkormányzat (illetve az intézményfenntartó társulás) 
kétirányú nyilatkozatára is szüksége van: 

1. Az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulására ingatlanának felújításához. 
2. Az önkormányzatnak (esetünkben az intézményfenntartó társulásnak), mint a feladatellátás 

kötelezettjének nyilatkozatára arra vonatkozóan,  
a. hogy az egyház által tervezett férőhelybővítés az önkormányzati feladatellátást nem 

veszélyezteti,  
b. továbbá hogy az önkormányzat (társulás) az egyházi fenntartóval köznevelési 

megállapodást köt vagy az egyház egyoldalú nyilatkozatot tesz. 

A városi szintű óvodai kapacitáskihasználás a férőhelybővítést nem indokolja, az ingatlanok 
felújítása, korszerűsítése azonban a város, és elsősorban a békési gyermekek érdekét szolgálja. A 
pályázati kiírás önmagában nem tisztáz néhány kérdést, elsősorban a korszerűsítéssel létrejövő 
értéknövelés tulajdonjogát, amihez helyi megegyezésre van szükség. Az egyház által megpályázott 
fejlesztések aktiválására a pályázó jogosult és köteles, miközben az ingatlan az önkormányzat 
tulajdonában van. Az értéknövelés kompenzálását az önkormányzat vállalni nem tudja, tehát a 
tulajdonosnak és a fenntartónak meg kell egyeznie arról, hogy a beruházást a fenntartási időszak 
végén a pályázó könyveiből kivezeti és az az önkormányzatra száll át. 

A egyház tett már egyoldalú nyilatkozatot az óvodára vonatkozóan, így a pályázati feltételek e 
pontja ránk nézve nem releváns, illetve a nyilatkozat következményekkel nem jár. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 
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Határozati javaslat: 

I. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Reményhír Intézményfenntartó 
Központnak „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című,  TOP-1.4.1-15 kódjelű pályázaton való 
részvételét a tulajdonát képező 5377 helyrajzi számú, Békés, Móricz Zs. u. 44. sz. alatti 
ingatlan felújítására vonatkozóan támogatja. 

II. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ingatlan tulajdonosaként kijelenti, hogy 
kizárólag akkor ad egyházi fenntartású intézménynek hozzájáruló és támogató nyilatkozatot, 
ha nyertes TOP-1.4.1-15 kódjelű pályázat esetén az egyházi fenntartó vállalja, hogy az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon végzett értéknövelő beruházást a pályázat fenntartási 
idejének leteltével könyveiből kivezeti és az ingyenesen Békés Város Önkormányzatára száll 
át, azzal kapcsolatban anyagi igényt nem támaszt. Erre vonatkozóan a támogató 
nyilatkozatok megadásával egy időben az önkormányzattal megállapodik. 

III.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a 
megállapodás megkötésére és ezzel egy időben a támogató nyilatkozat aláírására. 

IV. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsába delegált tagjait, hogy a fenntartói hozzájárulást a társulás 
ülésén támogassák. 

Határid ő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2016. április 16. 
           Izsó Gábor  
          polgármester 
 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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Tulajdonosi Hozzájáruló Nyilatkozat 

 
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázathoz 

A felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-15 

 

 

 

 

Alulírott Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző Békés Város Önkormányzat nyilatkozattételre 

jogosult képviselője, mint a - Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodája használatában lévő – 5377. helyrajzi 

számú, 5630 Békés, Móricz Zs. u. 44. szám alatti épület tulajdonosa, hozzájárulok a TOP-1.4.1-15 

kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével”  című pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához, és a támogatási 

időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó által történő aktiváláshoz, és az érintett 

ingatlant a fenntartási időszak végéig a pályázó rendelkezésére bocsájtom. 

 

Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan a pályázatban meghatározott célú intézményként történő 

működtetésre rendelkezésre áll. 

 

 

Kelt: Békés, 2016. április 29. 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

  Békés Város Önkormányzata 

 




