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5. sz. előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. augusztus 15-i soron kívüli nyilvános ülésére
a TOP-1.4.1-19-SO1 pályázat önerejének vállalásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 108/2019. (VII.16.) számú döntése
értelmében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett
TOP-1.4.1-19-SO1 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű kiírásra
pályázatot nyújtottunk be.
A pályázat célja a meglévő bölcsőde férőhelyeinek bővítése, melynek keretén belül önállóan
támogatható tevékenység a meglévő épület felújítása, korszerűsítése (beleértve az
épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket), illetve az épület
átalakítása, bővítése.
A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek között szerepel többek között az
eszközbeszerzés, a megújuló energiaforrások kialakítása, az udvar felújítása, parkolóférőhelyek kialakítása, fejlesztése.
Terveink szerint ebből a pályázati forrásból megvalósulhat a jelenlegi bölcsőde épületének
energetikai felújítása, fűtéskorszerűsítés és napelem telepítése, a belső udvar fedése,
parkolók felújítása, akadálymentes parkolók kialakítása, a játszóteraszok felújítása, az udvar
és kerítés felújítása, játszó- és egyéb eszközök, bútorok beszerzése.
A pályázat benyújtásához és megvalósításához ugyan önerő nem szükséges, de a benyújtott
pályázathoz kapott hiánypótlás értelmében szükséges a Képviselő- testület arra irányuló
döntése, hogy mivel a Bölcsőde mellett a szomszédos óvoda épületének fűtése egy, közös
kazánról történik, az óvodai részre eső fűtéskorszerűsítés költségét önerőként vállalja.
A fűtéskorszerűsítés költsége arányosításra került az óvoda (593,13 m2) és a bölcsőde
(881,10 m2) fűtött hasznos alapterületnek arányában, így a tervezett nettó költség a

következőképpen oszlik meg a pályázatban elszámolható és nem elszámolható (önrészként
vállalt) részre:
Fűtéskorszerűsítés teljes költsége:

nettó 10.996.410 Ft

Bölcsődére eső rész (elszámolható költség):

nettó 6.566.224 Ft

Óvodára eső rész (nem elszámolható önrész):

nettó 4.420.186 Ft

Fentiek miatt kérem, hogy az alábbi határozati javaslat szerint szíveskedjenek döntést hozni.
Határozati javaslat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a
TOP-1.4.1-19-SO1 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű kiírásra
benyújtott pályázatában nevesített fűtéskorszerűsítés költségeinek a Bölcsődével
szomszédos Óvoda épületre eső részét – nettó 4.420.186 Ft – önerőként vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Marcali Város Önkormányzatának polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
Marcali, 2019. augusztus 13.
Dr. Sütő László sk.
polgármester

