Hejőbába Község Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2008. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉNEK
5. NAPIRENDJÉHEZ
Tárgy: Tájékoztatás a 2008. február 29-ig benyújtott önkormányzati pályázatokról
Tisztelt Képviselő-testület!
2008. február 29-ig az alábbi két pályázatokat nyújtottuk be elbírálásra:
1. „Modern oktatási intézmény a versenyképes tudásért Hejőbábán” címmel
Kódszám: ÉMOP-2007-4.3.1./2F
Tervezett költségvetése komplett akadálymentesítéssel együtt:
182.622 eFt
ebből önerő: 9.131 eFt (5%)
A pályázat az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként került kiírásra, és az
Európai Unió társfinanszírozásával lenne megvalósítható.
A pályázat benyújtásának határideje és feltételei 2007. november 20.-2008. január 28.
között folyamatosan változtak. A pályázat elkészítéséhez, költségvetésének tételes
felmérésen alapuló megállapításához pályázatíró szervezetet (Innoquest Kft.,
Nyíregyháza) vettünk igénybe, amelynek költsége 220.000 Ft volt. Közreműködött
továbbá Orsós János, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakértője is a
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés (ez is a pályázat része) elkészítésében,
szakértésében.
A pályázat benyújtását követően az előminősítés során a pályázatkezelő VÁTI Magyar
Regionális Fejlesztési Kht. felhívta a figyelmünket, hogy a tanulói létszám
megfelelőségét intézményegységenként, tehát külön Hejőbábán és Nemesbikken
vizsgálja és ha az iskolai-óvodai férőhelyek kihasználtsága a 80%-ot nem éri el, azt a
pályázatot nem tudják támogatni.
Ebből a szempontból Hejőbábán egyébként nincs gond, de a nemesbikki
intézményegységekben ez a kihasználtság 50% alatti.
Így ebben a pályázati körben nem tudják támogatni az iskolaépület felújítását.
Különben országos problémáról van szó, a határidőig beérkezett 1580 pályázatból
mindössze 200 felelt meg a kiírásnak. Megoldást az jelent majd – miután a
gyermeklétszám általában nem nő -, hogy az összevont oktatási intézmény Alapító
Okiratában a felvehető gyermekek létszámát csökkentenünk kell, azonban e
szándékunkat oktatási szakértővel kell egyeztetni, alátámasztani és alaposan
megfontolni

A következő pályázati kiírás benyújtási határideje várhatóan 2008. decemberében lesz,
de erre már most készülnünk kell, hiszen 2008. júniusban a két önkormányzatnak
módosítania kell a közösen fenntartott oktatási intézmény Alapító Okiratát.
2. „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése” címmel
Kódszám: TIOP-1.1.1/07/1
A pályázat költségvetése:

7 db tanterem (ebből 2 db Nemesbikken) teljes körű
oktatási informatikai felszereltségéhez tantermenként
700.000-1.000.000 Ft közötti összeg.

Sikeres pályázat esetén a modern oktatást segítő interaktív táblák, projektorok,
számítógépek, laptopok szerezhetők be, továbbá kedvezményes Internet elérhetőség
biztosítható.
A pályázatot a kiíró szervezet (Oktatási és Kulturális Minisztérium) befogadta,
elbírálás várhatóan 2008. május 31-ig lesz. A pályázatnak önrésze nincs, mivel
azonban ez is ÚMFT-s, az Európai Unió által támogatott pályázat, így itt is pályázatíró
szervezetet (Innoquest Kft., Nyíregyháza) bíztunk meg a pályázat elkészítésével.
Ennek költsége az elnyert támogatás összegének 3%-a lesz (maximum tehát 210.000
Ft), amelyet gyermeklétszám arányosan megosztunk a nemesbikki önkormányzattal.
A következő hónapokban az alábbi fejlesztési célú pályázatokat akarom benyújtani:
1.
Szennyvízcsatorna építés és tisztítótelep létesítése
2.
A polgármesteri hivatal épületének belső átalakítása, felújítása, korszerűsítése,
akadálymentesítése (a tervezőmunka folyamatban van)
3.
TELEHÁZ létesítése a Művelődési Házban (csak eszközbeszerzés, miután a
helyiség rendelkezésre áll)
4.
A Községi Park fejlesztési tervének elkészítése és ugyanott játszótér kialakítása
(tervezőmunka itt is folyamatban van)
A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport 2008. IV. negyedévében fogadja az
önkormányzatok pályázatait, ezzel kapcsolatban a későbbiek során fogunk döntést
hozni a helyi civil szervezetekkel és a vállalkozásokkal egyetértésben.
Kérem előterjesztésem megvitatását, elfogadását!

Hejőbába, 2008. március 14.
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