Jászszentlászló Község Önkormányzata
___________________________________________________________________________
13/2018.
KIVONAT
a 2018. év november hó 15. napján megtartott képviselő-testületi ülés
jegyzőkönyvéből
136/2018 (XI. 15.) számú határozat
„Bölcsődei fejlesztési program” pályázat benyújtása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a
Pénzügyminisztérium által kiírt „Bölcsőde fejlesztési program című” pályázatra az
önkormányzat pályázatot nyújtson be az alábbi tartalommal:
A megvalósítandó pályázati célok a pályázati útmutató alapján:
1. Új bölcsőde építése (meglévő telken, vagy ingatlankiváltással) vagy
meglévő épület bővítésével.
A beruházás tervezett összköltsége:
Kivitelezés
tervezői
költségbecslés
alapján:
bruttó
134 265 162
Ft
Egyéb kapcsolódó költség összege (projekt előkészítés, műszaki ellenőr,
közbeszerzés, projektmenedzsment): bruttó 14 918 351 Ft.
A projekt teljes költsége: bruttó 149 183 513 Ft
A pályázati kiírásban meghatározott minimálisan biztosítandó bruttó saját erő
mértéke az önkormányzat adóerő képessége, és a maximálisan igényelhető bruttó
126 805 986 Ft támogatás alapján: bruttó 22 377 527 Ft.
Jászszentlászló Önkormányzatának az igényelt támogatási összegekhez számolt
önerő, a bruttó 22 377 527 Ft rendelkezésre áll, azt biztosítani tudja.
A fejlesztéssel érintett intézmény neve, az ingatlan címe, helyrajzi száma:
Szent László Óvoda és Bölcsőde, 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 8. / belterület 936
hrsz.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete – ingatlan tulajdonosa –
a pályázati adatlapon szereplő fejlesztéssel egyetért, valamint vállalja a fenti
intézmény fejlesztés utáni fenntartását.

A fejlesztés kivitelezését az alábbi ütemezés szerint tervezzük:
Projektütemterv
2018. IV. 2019. I.
negyedév negyedév

2019. II.
negyedév

1. Projektelőkészítés (Tervezés, műszaki dokumentáció)
2. Közbeszerzés
Alapozási munkák, falazás, elektromos és gépészeti alapcsövezés, koszorú és födém
3. készítés, tetőszerkezet építés, tetőfedési munkák
Külső nyílászárók beépítése, homlokzat hőszigetelés, elektromos és gépészeti szerelés,
4. padló- és vízelvezetési munkák
5. Belső nyílászárók beépítése, burkolás, festés-mázolás, belső hőszigetelések

2019. III.
negyedév

2019. IV.
negyedév

2020. I.
negyedév

2020. II. 2020. III. 2020. IV.
negyedév negyedév negyedév Összege (bruttó)
7 459 176 Ft
1 491 835 Ft

134 265 162 Ft

6. Elekromos és gépészeti szerelvényezés, üzembe helyezések, terasz burkolás

126 805 986 Ft

5 967 340 Ft
22 377 527 Ft

7. Műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment feladatok
8. Pénzügyi ütemezés - források (önerő, előleg)

149 183 513 Ft

A fejlesztés finanszírozási ütemezését az alábbiak szerint tervezzük:
A szükséges 22 377 527 Ft önerő rendelkezésünkre áll, a pályázatban biztosított a
támogatás 100%-nak lehívása a Támogatói Okirat kiállítását követően. A műszaki
kivitelezés ütemében így rendelkezésre kell a szükséges finanszírozási fedezet.

Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2018. november 30. pályázat benyújtása
2020. december 31. megvalósítás

Kmf.

……………………..
Nagy András
polgármester

……………………..
Valentovics Beáta
jegyző

