Kinizsi úti óvoda felújítására pályázat benyújtása
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Határozat
Egyszerű többségi nyílt szavazással
ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2014. február 12-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Sürgősségi indítvány Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet 15. (2)-(7)
bekezdése alapján.
A 4/2014. (I. 31.) BM rendelet (egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól) szerint lehetőség nyílna a Kinizsi úti
óvoda fejlesztésére. A pályázat keretében az épület hőszigetelése, nemesvakolat készítése,
külső nyílászárók cseréje, a még hiányzó redőnyök és egyéb kiegészítők kivitelezése
valósulhatna meg. Fontos elemként jelöli meg a pályázati kiírás a megújuló energiaforrás
hasznosítását, így az épületre napkollektorokat helyeznénk el, ami a folyamatos használati
melegvizet biztosítaná.
A tervezett fejlesztés címe: Kinizsi úti óvoda felújítása és megújuló energiaforrás
kiépítése
A tervezett fejlesztés teljes bekerülési költsége: bruttó 12.560.245,- Ft
Az önkormányzati saját erő kalkulált költsége: bruttó 2.512.049,- Ft
A benyújtandó pályázat elkészült, melynek keretében csatolni szükséges az önerőről szóló
igazolást.
A fentebb leírtak alapján Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok
elfogadására!
Határozati javaslatok:
1. Határozati javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
4/20 14. (I. 31.) BM rendeletben (egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól) meghatározott pályázati kiírásra.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azomial, a benyújtáshatárideje: 2014. február 13.

2. Határozati Javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4/2014
. (I. 31.)
BM rendeletben (egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támoga
tás
igénybevételének részletes szabályairól) meghatározottak szerint (2.
Kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása) a Kinizsi úti
óvoda
felújítására benyújtja pályázati anyagát.
A tervezett fejlesztés címe: Kinizsi úti óvoda felújítása és megújuló energia
forrás
kiépítése
A tervezett fejlesztés teljes bekerülési költsége: bruttó 12.560.245,- Ft
Az önkormányzati saját erő kalkulált költsége: bruttó 2.512.049,- Ft
Az önkormányzat a saját erőt a 2014. évi költségvetésének terhére biztosítja.
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Siklósi István polgár
mestert,
hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azormal, a benyújtás határideje: 2014. február 13.
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