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JAVASLAT 
 

Pásztó Cserhát lakónegyedi óvoda korszerűsítésére  
vonatkozó pályázat benyújtására  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. áprilisi ülésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester  
Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
Javaslatot készítette: Sipos István 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent a belügyminiszter 8/2013. (III.29) 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. A pályázati támogatás mértéke maximum 80 %, maximális összege 30 MFt.  
A pályázat benyújtásához szükséges tervezői költségvetéseket elkészíttettük, mely az alábbi elemeket 
tartalmazza. 
− Épületen belüli burkolat alatti fűtési vezetékek cseréje: 1.046.724,- Ft 
- Nyílászárók cseréje: 13.176.349,- Ft 

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

- Homlokzat hőszigetelése 19.357.905,- Ft 
A hőszigetelésen és a homlokzatképzésen túl az attikafal lezárása és a villámvédelem átépítése is 
szükséges, illetve tartalmazza két terasz burkolatának felújítását. 

− Vizesblokk burkolat felújítása 3.903.543,- Ft  
 
A fenti összegek tartalmazzák a költségvetés készítés (190.500,-), lebonyolítás (398.780,-) és műszaki 
ellenőrzés (431.800,-) költségeit is.  
A 2012. évi pályázathoz hasonlóan a támogatási összeg 5%-ának megfelelő összegben 
közfoglalkoztatottakat kell alkalmaznunk.  

 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Cserhát lakónegyedi óvoda korszerűsítésére 
vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:  
 

1. A Képviselő-testület Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Cserhát lakónegyedi épületének 
korszerűsítésére pályázatot nyújt be a 8/2013. (III.29) BM rendelet szerint az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó támogatások igénybevételére 

 
2. A Képviselő-testület a 37.484.521,- Ft összértékű beruházáshoz szükséges 20 % önerőt 

7.496.904,- Ft-ot költségvetésében biztosítja. 
 
3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatásból korszerűsített intézményt a beruházás 

megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – működtetésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti 
meg, és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – 
települési önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az 
intézmény fenntartója. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a pályázatot a BM rendeletben meghatározott 

határidőre nyújtsa be. 
Határidő: 2013. május 2. 
Felelős: polgármester 

 
Pásztó, 2013. április 17. 
 

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


