
Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

42/2011. (III.30.) határozata 
 

a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca infrastrukturális fejlesztése tárgyában pályázat benyújtásáról és az önerő 

biztosításáról  
 
A Képviselő-testület:. 
 
1/ A Közös Fenntartású Általános  Iskola  Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca  
 
1.1. Tagintézménye Mezőladány (óvoda) 4641 Mezőladány, Dózsa György utca 27. szám 
alatti  209 hrsz-ú feladat-ellátási helyen meglévő óvodaépület fejlesztését és felújítását 
 
1.2. Czóbel  Minka Tagintézménye Anarcs (óvoda és iskola) 4546 Anarcs, Iskola utca 2. szám 
alatti 276 hrsz-ú feladat-ellátási helyen meglévő épületben iskola fejlesztését és felújítását 
 
határozza  el. 
 
2./ A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. 
melléklet 14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból megvalósuló, 
az 1./ pontban megjelölt  infrastruktúrális fejlesztésre pályázatot nyújt be vissza nem térítendő 
támogatás elnyerésére a  Közös Fenntartású Általános  Iskola, Óvoda, Alapfokú 
Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 
 
2.1. Tagintézménye Mezőladány (óvoda) 4641 Mezőladány, Dózsa György utca 27. szám 
alatti feladat-ellátási helyre (telephelyre)  22.740.628.- Ft, azaz huszonkettőmillió 
hétszáznegyvenezer hatszázhuszonnyolc forint  
 
2.2. Czóbel  Minka Tagintézménye Anarcs (óvoda és iskola) 4546 Anarcs, Iskola utca 2. szám 
alatti feladat-ellátási helyre (telephelyre)  8.999.084.- Ft, azaz Nyolc millió 
kilencszázkilencvenkilencezer nyolcvannégy forint  
 
összesen  31.739.712.- Ft, azaz harmincegymillió hétszázharminckilencezer hétszáztizenkettő 
forint összköltségű beruházás 89,97 %-os fedezetére  28.559.119.- Ft, azaz  
huszonnyolcmillió ötszázötvenkilencezer egyszáztizenkilenc forintra.  
 
3./ A beruházás költségei 10,03  %-a 3.180.593.- Ft, azaz hárommillió egyszáznyolcvanezer 
ötszázkilencvenhárom forint pénzügyi fedezetét mint saját forrást megállapodás alapján 
Mezőladány és Anarcs Község Önkormányzatai által, mint átadott pénzeszközként a 2011. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
4./ A határozat 1.1. pontjában megjelölt fejlesztési célt és annak támogatási igényét  1. helyre, 
míg a 1.2. pontban nevesített fejlesztési célt és annak támogatási igényét 2. helyre rangsorolja.  
 
5./ Nyilatkozza, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet 
nem szűnteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, 
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kivéve, ha – helyi önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik 
az intézmény fenntartója. 
 
6./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a határozat melléklete 
szerinti  megállapodások megkötésére. 
 
 
Határidő: 2011. április 1.                                                                   Felelős: polgármester 
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