
Előterjesztés 
 

a Székesfehérvári Tankerület EFOP-4.1.3-17-2017-00265 azonosítójú 
projekt (Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola infrastrukturális 

fejlesztése) tulajdonosi hozzájárulásáról 
 
 

 
1. előterjesztés száma: 68/2020. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottság felsorolása: - 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII. 
22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola ingatlanjainak (bicskei 1302/2 hrsz. és 
2583/30 hrsz.) a tulajdonosa Bicske Város Önkormányzat, a vagyonkezelője a Tankerületi 
Központ jogelődje és az önkormányzat között 2013. február 19-én kelt vagyonkezelési 
szerződés alapján a Székesfehérvári Tankerületi Központ. 
 
A Tankerületi Központ az iskola infrastrukturális fejlesztéséhez eredményesen vett részt az 
EFOP-4.1.3-17 pályázaton, amelynek eredményeként az iskola Prohászka O. utcai épületében 
sor kerülhetett a tornaterem padlójának cseréjére, a tornaterem tetőfelújítására, a kazánok 
cseréjére és akadálymentesítésre, a Szt. István u. 42. alatti épületben pedig bútorok, eszközök 
beszerzésére. 
 
A projekt 100%-os támogatottságú – 77 161 235,-Ft – volt, így a beruházást a pályázati forrás 
fedezte. 
 
A Tankerületi Központ a beruházást a tervezett projektzárás idejére – 2020. 02. 29. – 
befejezte, a projektzáráshoz szükséges a tulajdonos hozzájárulása is. 
 
A Rendelet szerint az 5 millió forint értékhatárt meghaladó – nem forgalomképtelen – 
vagyonelemek feletti tulajdonos jogokat a képviselő-testület gyakorolja.  
 
A tulajdonosi nyilatkozat a beruházási érték aktiválásán túl az 5 éves fenntartási időszak 
biztosítására is kiterjed. 
 



A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását a projektzárás 
elősegítéséhez. 
 
Bicske, 2020. március 16. 

 

 Tisztelettel: 

 

Bálint Istvánné 
polgármester 

 

 

1. melléklet a 68/2020. előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
EFOP-4.1.3-17-2017-00265 azonosítójú projektzáráshoz 
 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1) a tárgyi projekt keretében elvégzett iskolai tanulást segítő terek infrastrukturális 
fejlesztést támogatja, a beruházási érték aktiválásához hozzájárul, 

2) az iskola két ingatlanját – bicskei 2583/30 hrsz és 1302/2 hrsz – a projekt 5 éves, 
kötelező fenntartási időszakában biztosítja a vagyonkezelő részére, 

3) felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájárulás 
aláírására. 
 

Határidő: 2020. április 3. 
Felelős: polgármester 
 




	68_Tankerület_tulajdonosi_EFOP
	2. melléklet_tulajdonosi nyilatkozat tervezet

