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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2012. februári soros ülésén 
tárgyalt az Önkormányzat tulajdonát képezı Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília 
Napköziotthonos Óvoda (6775 Kiszombor, József A. u. 19.) épület keleti szárnyának 
beázásáról és az azzal kapcsolatos probléma megoldási lehetıségérıl.  
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III. 1.) BM rendelet alapján pályázat 
nyújtható be a társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztésére, felújítására, mely lehetıséget biztosít az óvoda épület keleti 
szárnyának hıszigetelésének megvalósítására. 
A támogatás maximális mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg 80 %-a. A vissza nem 
térítendı támogatás olyan építéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan vehetı 
igénybe, amelynél a kedvezményezett a támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig 
határozott idejő közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. A már 
meglévı közfoglalkoztatásban résztvevıket a támogatásból megvalósuló beruházás 
megvalósítására átcsoportosítani nem lehet.  
 
Az igényelhetı maximális támogatás mértéke 30 millió forint.  
A pályázat benyújtási határideje 2012. április 2. 
 
A fejlesztés összköltségével kapcsolatban az Árkád Mőszaki Bt. árazott költségvetést 
készített, mely jelen elıterjesztés mellékletét képezi. A felújítás részletes költségvetése a T. 
Képviselı-testület ülésén kerül ismertetésre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fentiek alapján dönteni szíveskedjen a pályázat 
benyújtásáról és az önerı biztosításáról. 
 
Kiszombor, 2012. március 22. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
          polgármester 



Tárgy: Óvoda épület keleti szárnyának hıszigetelésére vonatkozó pályázat benyújtása a 
4/2012.(III. 1.) BM rendelet alapján 
 
_____/2012.(III. 27.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az Óvoda 
épület keleti szárnyának hıszigetelésére vonatkozó pályázat benyújtása a 4/2012.(III. 1.) BM 
rendelet alapján tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani 
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III. 1.) BM rendelet (a továbbiakban: 
BM rendelet) alapján az Önkormányzat tulajdonát képezı Kiszombori Mikrotérség Karátson 
Emília Napköziotthonos Óvoda (6775 Kiszombor, József A. u. 19.) épület keleti szárnyának 
hıszigetelésére. 
 
A Képviselı-testület a benyújtandó pályázat költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Megnevezés 2012. 

szigetelés, bádogozás ,- Ft 
festés, mázolás      ,- Ft 
esıcsatorna főtés     ,- Ft 
összesen: ,- Ft 
ebbıl: támogatás ,- Ft 
           támogatás 5 %-a 
közfoglalkoztatás céljára szolgál 

     ,- Ft 

         önkormányzati önerı ,- Ft 
 
A Képviselı-testület a pályázathoz szükséges önerıt az Önkormányzat 2012. 
költségvetésében a felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegy értékesítése) keret terhére 
biztosítja. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok, valamint a 
szerzıdések aláírására. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert arra, hogy a BM rendelet 
4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott saját forrás biztosítására vonatkozó – az Ávr. 
72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti - igazolást adja ki, a saját forrás biztosításáról a 
nyilatkozatot tegye meg a pályázathoz. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


