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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet „a bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről”. A Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 5. számú melléklet 20. pontja szerinti előirányzat a felhasználási célok
között az alábbiak szerint oszlik meg:
a) bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére 500 millió forint,
b) közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére 3100 millió forint,
valamint
c) közösségi buszok beszerzésére 500 millió forint.
A támogatás a települési önkormányzatok és társulásaik - beleértve a többcélú
kistérségi társulást (a továbbiakban: Társulás), továbbá a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. vagy
16. §-a alapján létrejött intézményi társulást (a továbbiakban: intézményi
társulás) - által fenntartott bölcsődék infrastrukturális fejlesztését, óvodák,
általános iskolák infrastrukturális fejlesztését, továbbá a költségvetési törvény 8.
számú melléklet IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülő
Társulások közösségi busz beszerzését szolgálja.
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A támogatási igény kizárólag azon intézmények fejlesztésére és felújítására
nyújtható be, melyek megfelelnek a 2008/2009-es nevelési évben/tanévben a
költségvetési törvény 8. számú melléklet IV. Többcélú kistérségi társulások
támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontjában foglalt feltételeknek,
továbbá vállalják, hogy a 2011/2012-es nevelési évig/tanévig ezen feltételek
teljesülnek az intézmény vonatkozásában. A települési önkormányzat által
önállóan fenntartott közoktatási intézmény esetén a pályázat benyújtásának
további feltétele, hogy a 2008/2009-es nevelési évben/tanévben
a) az óvodai feladatot ellátó intézményben legalább 3 csoport,
b) az általános iskolai feladatot ellátó intézményben legalább 12 osztály
működjön.
A feltételeknek Tapolca Város Önkormányzatának intézményei megfelelnek,
ezért pályázatot kívánunk benyújtani a Bölcsőde, a Tapolcai Óvoda és a Tapolcai
Általános Iskola intézmények infrastrukturális fejlesztése érdekében.
A támogatást az óvodai feladatot ellátó intézmény esetében a feladat-ellátási
helyek épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre,
akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre, eszközbeszerzésre, valamint az
általános iskolai feladatot ellátó intézmény esetében a feladat-ellátási hely
épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre és
akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésre igényelhető.
A teljes támogatási összeg 20%-os mértékéig engedélyezett az eszközbeszerzés is.
Az eszközbeszerzésre igényelt támogatás más állami forrással nem vonható össze.
Ha a pályázó ugyanazon eszközbeszerzésre egyéb hazai vagy uniós
támogatásban részesül, köteles az erre jutó támogatásról lemondani, és annak
összegét kamattal növelten visszafizetni a központi költségvetésbe.
Az igényelhető támogatás összege intézményenként a fejlesztés összegének 80 %a, de legfeljebb 20 millió forint.
A
támogatás
összegének
figyelembevételével történik:

meghatározása

az

alábbi

szempontok

a) a közoktatási intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok
és tervek (gyermek- és tanulólétszám alakulása, működtetési költségek és azok
alakulása, intézmény-racionalizálási tervek),
b) az óvodába, iskolába járó gyermekek, tanulók száma (ezen belül a hátrányos
helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók száma), a
más településről bejáró gyermekek, tanulók száma (ezen belül a hátrányos
helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók száma),
c) a közoktatási intézmény fenntartásában részt vevő települések száma és azok
lakosságszáma.
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A támogatás elbírálásánál előnyben részesül az a pályázat:
a) amely elemi infrastrukturális beruházások megvalósítását (például vizesblokk
kialakítása, egyedi fűtési módok felszámolása, épület-rekonstrukció) szolgálja,
b) amely 2000 fő lakosságszám alatti településen lévő feladat-ellátási hely
fejlesztését kívánja megvalósítani,
c) amely esetében a megvalósítandó célok összhangban vannak a kistérségi
intézkedési tervvel, illetve az önkormányzati intézkedési tervvel, különös
tekintettel az esélyegyenlőségi szempontokra,
d) amely esetében a pályázó 2009. szeptember 1-jével létrehozott egységes
óvoda-bölcsőde intézmény, vagy az általa fenntartott közoktatási intézmény 2000 fő vagy az alatti településen működő - egységes óvodai-bölcsődei feladatot
ellátó intézményegységének fejlesztését kívánja megvalósítani,
e) amelyet települési önkormányzatok társulása nyújt be, továbbá
f) amely adatokkal hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a pályázat a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek növekvő beóvodáztatási aránya, illetve száma
miatt kialakult férőhelyhiány megszüntetését célozza, a fejlesztés
eredményeként pedig biztosítható valamennyi helyi (társulások esetén a társulás
területén élő) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 3 éves korától történő
óvodáztatásának tárgyi és intézményi feltétele.
Tapolca Város Önkormányzata a támogatás meghatározási és előnyben
részesítési szempontjainak csak részben felel meg, azonban a Kazinczy Ferenc
Általános Iskolai Tagintézmény földszinti vizesblokkjai felújítása, akadálymentesítése, a Barackvirág és Szivárvány óvodai tagintézmények csoportszobái
felújítása,
tornaszoba
kialakítása,
akadálymentesítése,
a
bölcsőde
vizesblokkjának és gyermekátadó helyiségének felújítása érdekében javasolom a
pályázat benyújtását 60 millió forint támogatási összeg elnyerésére, amelyhez 15
millió forint saját erő biztosítása szükséges.
Eredményes pályázat esetében vállalnunk kell, hogy a támogatásból megvalósult
beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítjuk, a feladatellátási helyet 5 évig nem szüntetjük meg, illetve nem adjuk át az intézmény
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!
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HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy az Önkormányzati Minisztérium
8/2009. (II.26.) „a bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok
beszerzése támogatása igénybevételének részletes
feltételeiről” szóló rendelete alapján Tapolca Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be „A Tapolcai
Óvoda Intézmény infrastrukturális fejlesztése” címmel,
legfeljebb 25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió forint
felújítási összegben.
A pályázathoz szükséges önerőt, legfeljebb 5.000.000,-Ft
összegben biztosítja Tapolca Város
Képviselőtestületének Tapolca Város 2009. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
2/2009 (II.16.) Kt. rendelet 7.sz. melléklet, 24. Cím,
Tartalékok, pályázati tartalék 80.000 eFt összegű
előirányzata terhére.
Eredményes pályázat esetében Tapolca Város Képviselőtestületének Önkormányzata vállalja, hogy a támogatásból
megvalósult beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelően hasznosítja, a feladat-ellátási helyet 5 évig
nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.
Határidő:
Felelős:

2009. március 27., illetve folyamatos
polgármester, jegyző
II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy az Önkormányzati Minisztérium
8/2009. (II.26.) „a bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok
beszerzése támogatása igénybevételének részletes
feltételeiről” szóló rendelete alapján Tapolca Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be „A Tapolcai
Általános Iskola Intézmény infrastrukturális fejlesztése”
címmel legfeljebb 25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió
forint felújítási összegben.
A pályázathoz szükséges önerőt, legfeljebb 5.000.000,-Ft
összegben biztosítja Tapolca Város
Képviselőtestületének Tapolca Város 2009. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
2/2009 (II.16.) Kt. rendelet 7.sz. melléklet, 24. Cím,
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Tartalékok, pályázati tartalék 80.000 eFt összegű
előirányzata terhére.
Eredményes
pályázat
esetében
Tapolca
Város
Önkormányzata vállalja, hogy a támogatásból megvalósult
beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítja, a feladat-ellátási helyet 5 évig nem szünteti
meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem
állami fenntartó részére.
Határidő:
Felelős:

2009. március 27., illetve folyamatos
polgármester, jegyző
III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy az Önkormányzati Minisztérium
8/2009. (II.26.) „a bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok
beszerzése támogatása igénybevételének részletes
feltételeiről” szóló rendelete alapján Tapolca Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be „A tapolcai
Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” címmel legfeljebb
25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió forint felújítási
összegben.
A pályázathoz szükséges önerőt, legfeljebb 5.000.000,-Ft
összegben biztosítja Tapolca Város
Képviselőtestületének Tapolca Város 2009. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
2/2009 (II.16.) Kt. rendelet 7.sz. melléklet, 24. Cím,
Tartalékok, pályázati tartalék 80.000 eFt összegű
előirányzata terhére.
Eredményes
pályázat
esetében
Tapolca
Város
Önkormányzata vállalja, hogy a támogatásból megvalósult
beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítja, a feladat-ellátási helyet 5 évig nem szünteti
meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem
állami fenntartó részére.
Határidő:
Felelős:

2009. március 27., illetve folyamatos
polgármester, jegyző

Sólyom Károly sk.
alpolgármester

