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pályázat beadása 
 
Szentes Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
Székhelyén 
 
 
                          Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény 5. sz. 
mellékletének 20. pontjában foglaltak alapján megjelent a „bölcsődék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet. 
 
E támogatásra a bölcsődét, óvodát, általános iskolát fenntartó 

- települési önkormányzat, 
- intézményi társulás székhely önkormányzata, 
- Társulás  

nyújthat be pályázatot. 
 
A pályázatot a fent jelzett pályázók az általuk fenntartott: 

- bölcsődei, óvodai, általános iskolai feladatot ellátó intézmény esetében a 
feladatellátási helyek épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, 
korszerűsítésre, akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre, valamint 
eszközbeszerzésre (a teljes támogatási összeg maximum 20%-áig engedélyezett az 
eszközbeszerzés), 

- Társulások közösségi busz beszerzésére fordíthatják. 
 

A pályázat benyújtásának feltételei: 
1. A 2008/2009-es nevelési évben, tanévben 

a.) az óvodai feladatot ellátó intézményben legalább 3 csoport, 
b.) az általános iskolai feladatot ellátó intézményben legalább 8 osztály 

működjön. 
2. Kistérségi közoktatási intézkedési tervvel kell rendelkezni. 

 
Az igényelhető támogatás összege intézményenként (OM azonosítónként) maximum 20 
millió forint. (A két óvodai körzet esetében ezért csak 2 x 20 millió forintra lehet pályázni!) 
Egy pályázó legfeljebb 3 óvoda és 3 általános iskolai intézmény fejlesztésére pályázhat. 
 
A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg 
80%-a. 
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A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben szereplő településeken megvalósuló fejlesztések esetén 
a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a, 
 
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely 

a) köztartozással rendelkezik, vagy adósságrendezési eljárás alatt áll, 
b) a pályázatban megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb hazai 

támogatásban részesül. 
 
„Ha a Támogatott a pályázat elbírálását megelőző két évben, illetve az azt követő két 
éven belül a pályázattal azonos műszaki tartalomra egyéb hazai vagy uniós 
támogatásban részesül, akkor az e rendelet alapján benyújtott pályázatát köteles 
visszavonni, vagy a támogatás teljes összegét kamattal növelten visszafizetni a központi 
költségvetésbe.” 
 
A támogatással létrehozott vagyon 10 évig nem idegeníthető el. Nyilatkozni kell, hogy a 
támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően 
hasznosítja, a feladatellátási helyet 5 évig nem szünteti meg. 
 
A pályázat beadási határideje: 2009. április 3. 
 
Megvizsgáltuk a 2008. évben beadott (DAOP, TÁMOP, TIOP, Norvég pályázat) és a 2009 
évben beadásra kerülő (DAOP, KEOP, TIOP) pályázatok műszaki tartalmát, így 2 intézmény 
pályázatára nyílik lehetőség: 
 
 
1. Koszta József Általános Iskola Derekegyházi tagintézménye infrastrukturális 

fejlesztése  
 
 
A Koszta József Általános Iskola közös fenntartására 2007-ben a szentesi és a derekegyházi 
önkormányzat létrehozta a Szentes Város és Derekegyház Község Önkormányzatainak 
Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulása elnevezésű önkormányzati társulást. 
Az intézményfenntartó társulás szentesi és derekegyházi feladatellátási helyeire vonatkozóan 
jelen pályázathoz kapcsolódóan a derekegyházi tagintézmény fejlesztése valósul meg. 
 
A fejlesztés során a tagintézmény fűtési rendszerének korszerűsítésére és a nyílászárók 
cseréjére kerülhet sor. 
 
A fejlesztés tervezett költségigénye: 
A beruházás teljes költsége:      20 millió Ft 
- önerő (10%):                              2 millió Ft  
- a pályázati támogatás (90%): 18 millió Ft. 
 
A tagintézmény fejlesztésére vonatkozó pályázatot az intézményfenntartó társulás 
székhelyeként Szentes Város Önkormányzata nyújthatja be. A tervezett fejlesztés 
megvalósításához szükséges önerőt Derekegyház Község Önkormányzata biztosítja. 
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2. Rákóczi Ferenc Utcai Óvoda infrastrukturális fejlesztése  
 
Az intézmény két különálló épületben végzi a nevelőmunkát. A Rákóczi Ferenc utca 46 sz. 
alatti épületben 6 óvodai csoport került elhelyezésre, és itt lett kialakítva a gyermekmosdó 
mellett a tornaszertár és raktár, egy nagyon kicsi felnőtt öltöző, és egy fürdőszoba-, amelyben 
a mosás is zajlik. Ide került az előkészítő konyha, és a mosogatás is itt történik. Ennek 
eredményeként naponta 3 alkalommal az udvaron keresztül hozzák-viszik az edényeket a 
dajkák a két épület között. Ugyanez történik az ételféleségekkel is, a napi háromszori étkezés 
előkészítésekor. A tervezett fejlesztéssel a két különálló épület összeépíthető lenne oly 
módon, hogy helyet kapna benne egy korszerű, a HACCP elvárásainak is megfelelő 
konyhablokk, melynek külön gazdasági bejárata van az utca felől. Az összeépítés 
eredményeként az óvoda minden helyisége egy belső folyosón át megközelíthetővé válhat. A 
pályázatban lehetőség nyílik eszközbeszerzésre így az elkészült új tálaló konyha 
konyhatechnológiai eszközök beszerzését is tartalmazza. A tervek a felújításhoz rendelkezésre 
állnak. 

 
A beruházás teljes költsége:                                 32 millió Ft 
- önerő:                                                                  13 millió Ft 
- a pályázható összeg (maximum összeg):          20 millió Ft. 
 
 
A pályázathoz szükséges önerő a 2009. évi költségvetés 4. sz. melléletének VI. 
önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatok közötti 
átcsoportosításból biztosítja az alábbiak szerint: 
 

 Rákóczi utcai óvoda – udvari szilárd burkolat felújítása                                     400 eFt,  
 Apponyi téri óvoda – fűtéskorszerűsítése                                                         3.000 eFt, 

           (Norvég finanszírozási mechanizmus támogatására benyújtott pályázatból megvalósul) 
 Klauzál Gábor Általános Iskola –homlokzati nyílászárók cseréje, beázás mentesítés                        

(DAOP pályázaton nyert forrásból az iskola teljes felújítása  megvalósul)     6.000 eFt, 
 Lajtha L. Alapf. Müv. Isk. – hangversenyterem nyílászárók rekonstrukciója  1.100 eFt, 

            (Norvég finanszírozási mechanizmus támogatására benyújtott pályázatból megvalósul) 
 Pedagógiai Szakszolgálat – fűtésrendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről 

(Terney Béla Kollégium KEOP-5.3. pályázatába beépítésre kerül)                 1.000 eFt, 
 Hajléktalan Segítő Központ – legrosszabb  homlokzati nyílászárók cseréje       500 eFt, 

(TIOP pályázaton nyert forrásból a nyílászárók cseréje megvalósul) 
 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
……../2009.(III.27.) Kt. 
 
Tárgy: A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint 
közösségi buszok beszerzése támogatás igényléséhez pályázat benyújtása 
 

Határozati javaslat 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete a bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint a közösségi buszok beszerzése támogatás igényléséhez 
pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
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1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 8/2009. (II.26.) 
ÖM rendelet alapján  kiírt pályázaton az önkormányzat részt vegyen. A pályázathoz 
összességében szükséges 15 millió Ft-os önerőt a 2009. évi költségvetés 4. sz. melléklet 
VI. fejezet terhére biztosítja az alábbiak szerint: 
 

– a Koszta József Általános Iskola Derekegyházi tagintézménye infrastrukturális 
fejlesztéséhez a 2 millió Ft-os önerőt biztosítja 

– a Rákóczi Ferenc Utcai Óvoda (Szentes, Rákóczi Ferenc u. 48-48. sz.) 
infrastrukturális fejlesztéséhez a 15 millió Ft-os önerőt biztosítja 

      
       Határidő  a pályázat benyújtására: a pályázati kiírás szerint 

Felelős: a Művelődési Iroda  
 
2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra nézve, hogy 

a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összeget az intézmények 
rendelkezésére bocsátja.  

 
3.) A Képviselő-testület vállalja a pályázattal összefüggő jogok és kötelezettségek 

gyakorlását. 
 
4.) A Képviselő-testület a Koszta József Általános Iskola Derekegyházi tagintézménye 

fejlesztéséhez szükséges saját forrást Derekegyház Község Önkormányzata által erre a 
célra átadott pénzeszközből biztosítja.  

 
5.) Eredményes pályázat esetén a pályázati saját erőként figyelembe vett összeggel az 

önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról gondoskodni kell. 
       Határidő: A pályázati döntést követő költségvetési rendelet módosításakor 
       Felelős: Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Iroda vezetője 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1.) Szentes Város Polgármestere 
2.) Szentes Város Alpolgármestere 
3.) Derekegyház Község Önkormányzata 
4.) Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság 
5.) Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
6.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda  
7.) Koszta József Általános Iskola 
8.) Kertvárosi Óvoda 
9.) Irattár 
 
Szentes, 2009. március 11. 
 
 
 
 
 
                                                                                    Szirbik Imre 
 
 


