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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Iskola 2020” - Köznevelési intézmények infrastrukturális
fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében
címmel, EFOP-4.1.2-17 kódszámmal pályázatot hirdetett, mely során lehetőség nyílik a
Kazincbarcikai Tankerületi Központ (továbbiakban: KTK) számára támogatási kérelem
benyújtására a Sajóvárkonyi Általános Iskola kapacitásbővítésére, új épület építésével.
A pályázat elnyerése esetén a KTK a beruházást a jelenleg Ózd Város Önkormányzatának az 1/1
arányú tulajdonában lévő, Ózd belterületi 3564/1 hrsz.-ú, természetben Mekcsey István út 116/1.
szám alatti, és Ózd belterületi 3564/2 hrsz.-ú, Mekcsey István út 116/2. szám alatti ingatlanokon
kívánja megvalósítani. (Az ingatlanok tulajdoni lapja és a térképmásolat az előterjesztés 1.
melléklete)
A Kazincbarcikai Tankerületi Központ képviselői 2017. április 11. napján kérelmet
nyújtottak be az Önkormányzathoz, mely alapján a Pályázat benyújtásához szükséges
tulajdonosi hozzájárulást kérik az ingatlan biztosítására valamint a pályázat benyújtásának
jóváhagyására.
A pályázati feltételek az alábbiak:
„Amennyiben a beruházással érintett ingatlan önkormányzati tulajdonban van szükséges:


érintett ingatlanok szemle típusú tulajdoni lap másolatai;



Tulajdonosi nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a támogatási kérelem megvalósítá-

sához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást
igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll;


A támogatást igénylőnek/kedvezményezettnek legalább a fenntartási időszak végéig

szóló bérleti, vagyonkezelési, egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie és azt be kell mutatnia.”
A támogatási igényt a KTK 2017. május 24-ig jogosult benyújtani, azonban tájékoztatásuk szerint a benyújtást 2017. május 10. napjáig szeretnék megvalósítani.
A támogatás elnyerése esetén a fenti ingatlanon az alábbi beruházás valósulna meg:
Előreláthatólag – mivel a tervezés most kezdődik – egy 20 tantermes, kétszintes iskola, valamint
kiszolgáló helyiségek, szaktantermek, irodák, tornaterem ( 1350 nm) sportudvar, könyvtár, aula,
ebédlő, étkezők, stb. építése a pályázati kiírásnak, az oktatási intézmények tervezési előírásairól

szóló MSZ 24203-2 szabványnak, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően. Tervezett fejlesztés költsége: 1-1,5 milliárd forint.

Javaslat:
Ózd Város Önkormányzata járuljon hozzá, hogy a Kazincbarcikai Tankerületi Központ az EFOP4.1.2-17 kódszámú pályázaton való nyertessége esetén a beruházást a jelenleg 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú, Ózd belterületi 3564/1 hrsz.-ú, természetben Mekcsey István út 116/1.
szám alatti, és Ózd belterületi 3564/2 hrsz.-ú, Mekcsey István út 116/2. szám alatti ingatlanokon
valósítsa meg.
Ózd Város Önkormányzata a pályázatban megfogalmazott célt, az új iskolaépület megépítését
támogassa, ennek érdekében a fent nevezett ingatlanokat a pályázat nyertessége esetén a KTK
részére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) alapján adja ingyenesen a
KTK tulajdonába. Javaslom, hogy a tulajdonba adásról a pályázat pozitív elbírálását követően a
Képviselő-testület külön előterjesztés alapján határozzon.
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá az előterjesztés 2. mellékletében szereplő tulajdonosi nyilatkozat aláírásához.

1. melléklet

2. melléklet

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Alulírott Janiczak Dávid polgármester, Ózd Város Önkormányzata képviseletében
nyilatkozom, hogy Ózd Város Önkormányzata hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kazincbarcikai
Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtson be a Sajóvárkony Általános Iskola
kapacitásbővítésére, új épület építésével, a jelenleg Ózd Város Önkormányzat tulajdonában lévő,
természetben Ózd belterület Mekcsey István út 116-1., Hrsz: 3564/1, és Mekcsey István út 116-2,
Hrsz: 3564/2. ingatlanon, az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Iskola 2020” Köznevelési
intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi
oktatás megteremtése érdekében című, EFOP-4.1.2-17 kódszámú pályázati felhívásra.
Az Önkormányzat hozzájárul a támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához.
Ózd Város Önkormányzatának szándékában áll, hogy a fent nevezett ingatlanokat a pályázat
nyertessége esetén a KTK részére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2)
alapján ingyenesen tulajdonba adja, melyről a pályázat pozitív elbírálását követően a Képviselőtestület külön előterjesztés alapján határoz.

Kel: Ózd, 2017. április …………….

…………………………………………………
Janiczak Dávid
polgármester
Ózd Város Önkormányzata
P.H.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (IV. 20.) határozata
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a KLIK által benyújtandó EFOP-4.1.2-17
pályázathoz
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:

1.

Ózd Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a KLIK Kazincbarcikai Tankerületi
Központja az EFOP-4.1.2-17 kódszámú pályázaton való nyertessége esetén a Sajóvárkonyi
Általános Iskola új épület építésével megvalósuló kapacitásbővítését, a jelenleg 1/1 arányban
önkormányzati tulajdonú, Ózd belterületi 3564/1 hrsz.-ú, természetben Mekcsey István út
116/1. szám alatti, és Ózd belterületi 3564/2 hrsz.-ú, Mekcsey István út 116/2. szám alatti
ingatlanokon valósítsa meg.

2.

Ózd Város Önkormányzatának szándékában áll, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanokat a
pályázat nyertessége esetén a KTK részére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 13. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 108. § (2) alapján ingyenesen tulajdonba adja, melyről a pályázat pozitív
elbírálását követően a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján határoz.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
tulajdonosi nyilatkozat aláírására.

Felelős:
-

A tulajdonosi nyilatkozat előkészítéséért: PH Településfejlesztési Osztály vezetője

-

Dokumentumok aláírásáért: Polgármester

Határidő: 2017. április 30.

