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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Oktatási, Művelődési, Ifjúság és Sport Ágazat 2011. évig tartó középtávú felújítási
programot készített az ellátási körébe tartozó intézmények felújítására. A program
javaslat építészeti és gépészeti felújításokat egyaránt tartalmaz.
Áttekintve a jelenleg és a jövőben hozzáférhető, felújításokat támogató külső
pályázati forrásokat, a pályázatokhoz szükséges a pontos műszaki feladatokkal
alátámasztott pénz igény ismerete. Ahhoz, hogy az intézmények átfogó felújítására
pályázhassunk, mindenekelőtt el kell végezni az intézmények auditálását, szükséges
kidolgoznunk a pályázatokhoz kötelezően beadandó megvalósíthatósági
tanulmányokat.
Az ENSZ Alapból finanszírozott úgynevezett UNDP program keretében lehetőség
van arra, hogy az Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények
energia megtakarítással kapcsolatos felújítási feladatait megfelelő módon
előkészítsük. Az UNDP pályázat éppen az intézmények felújítását támogató
előkészítő tevékenységet támogatja, a pályázat keretében elnyerhető pénzeszköz
segítségével lehetőségünk van kidolgozni a megvalósíthatósági tanulmányokat,
melyek részét képezi az energia audit. Ezt a feladatot akkor is el kell végezni, ha a
teljes felújítást az Önkormányzat költségvetéséből finanszíroznánk.
A megvalósíthatósági tanulmányok birtokában további pályázatokat adhatunk be a
konkrét felújítási feladatok elvégzésére (nyílászáró cserék, fűtési rendszer felújítás,
hőszigetelések, villamos rendszerek felújítása).
A tervezett építészeti-műszaki állagmegóvás és energiamegtakarítás érdekében
elvégzendő intézményfelújítás hosszú távon jelentős működési költség csökkentést
eredményez az intézményeknél, és ezzel együtt az Önkormányzatnál.
A megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére – 20%-os önerő igénnyel
(4.968.000,-Ft) – az ENSZ Alapból finanszírozott UNDP program keretében az
intézmények számából és a pályázati kiírás feltételrendszeréből adódóan négy darab
pályázatot kívánunk benyújtani. A pályázatok keretében összesen mintegy
19.872.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyerhetünk el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt javaslatot
támogatni szíveskedjen.
Budapest, 2007. január 5.
Tisztelettel:

Orosz Ferenc
Alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények energia
auditjához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása tárgyában részt
vesz az UNDP-2006. jelzésű pályázaton.
Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az Energia Központ Kht.-hoz
összesen négy darab pályázatot nyújt be. A Képviselő-testület nyilatkozik továbbá, a
2007. évi költségvetés terhére az UNDP-2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági
tanulmány pályázatokhoz összesítve biztosít 4.968.000,-Ft önrészt.
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Tóth Mihály
polgármestert, hogy a négy darab UNDP-2006. pályázat benyújtása az Energia
Központ Kht. felé történjen meg.
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A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató
szavazata szükséges.

