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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közoktatási reformfolyamatoknak megfelelően a minőségi oktatás megteremtéséhez 
szükséges feltételek biztosítása érdekében kiírt Oktatási intézmények fejlesztése című ÉMOP-
4.3.1/A-12 kódszámú pályázati kiírásra, a pályázati feltételek módosításával lehetősége adódott az 
önkormányzatnak pályázni, a tulajdonában lévő Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája, 
Gárdonyi Géza Tagintézménye (3060 Pásztó, Nagymező út 34.) fejlesztésével. 
 
A pályázati cél a mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítása a közoktatási intézmény 
beruházásai (infrastruktúra és eszközfejlesztés) megvalósításával egy sportcsarnok építésével. 
A pályázat letölthető az NFÜ és NORDA honlapjáról. A pályázat előkészítését megkezdte a 
főmérnökség, a felhívás szerint 100%, legfeljebb tanulónként 900 eFt támogatás igényelhető. 
A Gárdonyi iskola tanulói létszáma 450 fő, így 400 Millió Ft összegű pályázat készíthető. 
 
A tervezési feladat a 2360/5 hrsz. alatti ingatlanon: 
- legfeljebb 50/55 m befoglaló méretű sportcsarnok, 400 fős egyoldali lelátóval, 20/40 m méretű 

pályával, 4+2 sportöltözővel, kapcsolódó vizesblokkokkal, 4 szertárral, férfi-női mosdó-WC és az 
OTÉK szerint előírt helyiségekkel, mellékelt térképvázlat szerint. Becsült összeg 340 Millió Ft 

- az iskola meglévő oktatási főépületének akadálymentesítése, a főbejárat és a tornaterem előtti 
lépcsők valamint a vizesblokk átépítésével, lifttel Becsült összeg 15 Millió Ft 

- terület előkészítés határrendezéssel (a csarnok elhelyezéshez terület szükséges a 2352 hrsz 
ingatlanból) és a tervezett sportcsarnok területén a részben használaton kívüli épületek 
elbontásával (Büfé, volt konyha - étkezde, volt kazánház a kéménnyel) ~ 5 Millió Ft. 

 
Pályázati feltétel többek között a beruházás megvalósíthatósági tanulmányának és engedélyezési 
tervének elkészítése a pályázati kiírás figyelembevételével. 
A két elszámolható munkarészre ajánlatokat kértünk. A benyújtott ajánlatok: 
1. Megvalósíthatósági tanulmányra 

Tér-Forma Mérnöki Iroda Pásztó 1 020 000 Ft + ÁFA 
Tarjanmix Kft. Salgótarján 1 690 000 Ft + ÁFA 
KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. Salgótarján Nem adott ajánlatot 

2. Engedélyezési terv készítésére 
Sisák Art Kft. Pásztó 3 400 000 Ft + ÁFA 
NOMBER Kft. Salgótarján 3 400 000 Ft + ÁFA 
Tarjánterv Kft. Salgótarján 3 990 000 Ft + ÁFA 

Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb vállalási ár alapján történik. 
 
A tanulmánykészítőnek együtt kell működni a tervezővel és a pályázatíróval (ajánlatkérő). 
Az engedélyezési terv és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének határideje: 2012. 
november 14. A pályázat benyújtás határideje 2012. november 15. 
 



 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A Gárdonyi tagiskola fejlesztési pályázata 
előkészítésére tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület az Oktatási intézmények fejlesztése című ÉMOP-4.3.1/A-12 kódszámú 
pályázati felhívásra a tulajdonában lévő Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája, 
Gárdonyi Géza Tagintézménye (3060 Pásztó, Nagymező út 34. sz. 2360/5 hrsz.) 
fejlesztésével, a meglévő épület akadálymentesítésére és sportcsarnok építésére kíván 
pályázatot benyújtani. 

 
2. A képviselő-testület a 100% támogatási intenzitású, összesen 400 Millió Ft összegű pályázat 

előkészítési költségeinek megelőlegezésére 7 Millió Ft előirányzatot biztosít, melyet a 
költségvetésben, annak módosításakor szerepeltetni kell. 

Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester, gazdaságvezető 

 
3. A képviselő-testület a pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével a 

legkedvezőbb ajánlatot tevő Tér-Forma Mérnöki Iroda (3060 Pásztó, Kishegy sétány 3.) 
vállalkozást bízza meg. 

 
4. A képviselő-testület a pályázathoz és a megvalósíthatósági tanulmányhoz szükséges 

engedélyezési tervek elkészítésével a legkedvezőbb ajánlatot tevő Sisák ART Kft (3060 
Pásztó, Tar Lőrinc út 30.) tervezőt bízza meg. 

 
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a gazdaságvezetőt, hogy a 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére és az engedélyezési terv elkészítésére a két 
vállalkozási szerződést megkösse. 

Határidő: azonnal. 
Felelős:   értelemszerűen 

 
 
Pásztó, 2012. november 8. 
 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 


