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ELŐTERJESZTÉS 
A Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  

2015. július 8-ai ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat KEOP-2015-5.7.0 pályázati konstrukció keretei között a „Bakáts 

Téri Ének-Zenei Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” 
pályázat benyújtására 

 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:    Róth Istvánné Jogi és Pályázati Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  
 
 

igen X 

nem  

 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Bizottság! 

 

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2015-5.7.0 azonosítószámmal rendelkező 

középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című pályázati lehetőség 

keretében a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése 

projekt megvalósítására biztosít forrást a Kormány 1371/2015. (VI. 4.) számú határozatában.  

 

A megvalósítandó fejlesztés során a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola nyílászáróinak 

cseréjével az épület energetikai jellemzőinek javítása valósul meg. 

 

Az előterjesztés kiküldésekor még folyamatban van a költségbecslés összeállítása, azonban – 

tekintettel a projekt keretében elszámolható keretszámokra – a megvalósíthatóság érdekében 

saját forrás bevonására van szükség. A bizottsági ülésen kerül ismertetésre a kivitelezés 

várható összköltsége és a saját forrás összege. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 8. számú melléklet II.A. 3) pont 

alapján bizottság dönt az 5 millió forint feletti önerőt igénylő, a szakterületéhez tartozó 

pályázat benyújtásáról, amennyiben az önerő biztosítására a költségvetési fedezet 

rendelkezésre áll.  

 

Kérem a T. Bizottságot, hogy a fent bemutatott pályázat benyújtásáról dönteni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2015. július 6. 

 

 

dr. Bácskai János s.k. 

polgármester  

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a 1371/2015. (VI. 4.) számú Kormány 

határozatban nevesített a „Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola épületének energetikai 

korszerűsítésére” vonatkozó pályázat benyújtását és felkéri a Polgármestert a pályázat 

benyújtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a 

támogatási szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


