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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent a belügyminiszter 4/2012. (III.1) BM rendelete az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól. A 
pályázat többek között társulat formában működtetett kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztését, felújítását támogatja (általános iskolát nem). A pályázati támogatás 
mértéke 80 %, maximális összege 30 m Ft. Az Önkormányzat költségvetésében az óvoda 
Madách úti épületének fejlesztés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére 3.300e Ft-ot 
zárolt. 
A pályázat benyújtásához szükséges tervezői költségvetéseket elkészíttettük, mely az alábbi 
elemeket tartalmazza. 
- Nyílászárók cseréje: 8. 723. 437 Ft 

A költségvetés az összes külső nyílászáró cseréjét tartalmazza hőszigetelt üvegezésű 
műanyag nyílászárókra 

- Homlokzat hőszigetelése 13.673.525,- Ft 
A 10 cm vtg. hőszigetelésen és a homlokzatképzésen túl az attikafal lezárása és a 
villámvédelem átépítése is szükséges. 

- Vizesblokk burkolat felújítása 1.936.227,- Ft és épületgépészeti munkák 2.961.173,- Ft 
A két vizesblokkban csempe és padlóburkolat cserét tervezünk vizes szerelvényeinek 
cseréjével együtt. 

- Tornahelyiség burkolása (1.919.230,- Ft) 
Az épület által körbezárt nyitott teret szeretnénk leburkolni tornatérnek kialakítani. 
A fenti sorrend egyben a megvalósítás rangsorolását is jelenti.  
A tervező költségvetés szerint a tervezett beruházás teljes becsült költsége 29.213.592,- Ft. 
 
Határozati javaslat: 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Madách úti óvoda 
korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló javaslatot megtárgyalta és az 
alábbiak szerint határoz:  
1. A Képviselő-testület Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Madách úti épületének 

felújítására pályázatot nyújt be a 4/2012. (III.1) BM rendelet szerint az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó támogatások igénybevételére 

2. A Képviselő-testület a 29.213.592,- Ft összértékű beruházás pályázathoz szükséges 20 
% önerőt 5.843.000,- Ft-ot költségvetésében biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a pályázatot a BM rendeletben 
meghatározott határidőre nyújtsa be. 
Határidő: 2012. április 2. 
Felelős: polgármester 
 

Pásztó, 2012. március 23. 
 

Sisák Imre 
        polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 


