A 2. napirendi ponthoz

Előterjesztés
Napirend:

Óvoda felújítására, bővítésére pályázat benyújtása

Előterjesztő:

a polgármester

Előzmények:

-

Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található

I. A téma ismertetése:
Az ÉAOP-4.1.1/A-11 Nevelési intézmények fejlesztése pályázat benyújtásáról dönthet a
Képviselő-Testület. Már régóta ismeretes, hogy ennek a témának az előkészítését
megkezdtük. Az engedélyes tervek elkészültek.
Ezen pályázat keretében a konyhát tudnánk teljes mértékben korszerűsíteni, valamint
összeépíteni az óvodával. A projekt végét követően valamennyi jogszabálynak megfelelően
lenne kialakítva az óvoda, a termek nagyságai, stb.
Jelenleg az óvoda a Hosszúpályi Mikro Térségi Óvodai Intézményfenntartói társulásban
működik, így a pályázati kiírás értelmében annak társulási tanácsának döntése szükséges
ahhoz, hogy Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete adhassa be a
pályázatot.
A társulási tanács most pénteken ülésezik, az alábbi határozat-tervezetet terjesztettük
elfogadásra.
A Társulási Tanács:
ÉAOP-4.1.1/A-11 „Apróságok háza a domboldalon – óvodafejlesztés
Monostorpályiban”
Az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás
döntött, a bruttó 126.312.072,- Ft összköltségű ÉAOP-4.1.1/A-11 Nevelési
intézmények fejlesztése pályázat benyújtásáról, felhatalmazta továbbá
Monostorpályi Község Önkormányzatát, hogy a támogatás igénybevételére a
pályázatot – a szükséges mellékletekkel együtt – nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Monostorpályi Község Önkormányzata, Szabó József, polgármester
2012. április 2.

A pályázat keretében nevelési intézmények (óvoda) fejlesztése valósul meg, az alábbi
helyszínen:
4275 Monostorpályi, Kossuth u. 51. sz. 1. hrsz.
Kedvező elbírálás esetén a projekt megvalósításának finanszírozását az alábbiak
szerint tervezi:
2012. év
Ft
Igényelt támogatás (95,00%):
119.996.468,- Ft

Pályázathoz biztosított saját forrás (5,00%):
A projekt elszámolható költségei összesen (100,00%):
126.312.072,- Ft

6.315.604,- Ft

Határozatról értesülnek:
1) Társulás Elnöke (helyben)
2) Társult Önkormányzatok képviselő –testületei (székhelyükön)

II. Alkalmazott jogszabályok:
1. -

III. A döntés anyagi kihatása:
Az önerő, azaz a bruttó 6.315.604 Ft.

IV. Határozat-tervezet:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete
…/2012. (……) számú
Határozata
A Képviselő-Testület
1. A Hosszúpályi Mikro Térségi Óvodai Intézményfenntartói társulási tanács az
ÉAOP-4.1.1/A-11 „Apróságok háza a domboldalon – óvodafejlesztés
Monostorpályiban” megnevezéssel - az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján
létrejött, nem jogi személyiségű társulás - döntött a bruttó 126.312.072,- Ft
összköltségű ÉAOP-4.1.1/A-11 Nevelési intézmények fejlesztése pályázat
benyújtásáról, felhatalmazta továbbá Monostorpályi Község Önkormányzatát,
hogy a támogatás igénybevételére a pályázatot – a szükséges mellékletekkel együtt
– nyújtsa be.
2. Monostorpályi Község Önkormányzata az 1. pontban ismertetett pályázatot
benyújtja.
Felelős:
Határidő:

Monostorpályi Község Önkormányzata, Szabó József, polgármester
2012. április 2.

3. A pályázat keretében nevelési intézmények (óvoda) fejlesztése valósul meg, az
alábbi helyszínen:
4275 Monostorpályi, Kossuth u. 51. sz. 1. hrsz.
4. Kedvező elbírálás esetén a projekt megvalósításának finanszírozását az alábbiak
szerint tervezi:
2012. év
Ft
Igényelt támogatás (95,00%):
119.996.468,- Ft
Pályázathoz biztosított saját forrás (5,00%):
6.315.604,- Ft

A projekt elszámolható költségei összesen (100,00%):

126.312.072,- Ft

Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat –
tervezetet elfogadni szíveskedjen.
(A határozat-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.).

Monostorpályi, 2012. március 28.

Tisztelettel:

Szabó József
polgármester

