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Alap Község Önkormányzata szakmai és pénzügyi beszámolója az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-

bölcsőde intézményre 

-   az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból 

származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet szerint 

benyújtott pályázat kedvező elbírálása lévén -41643 szerződés azonosító számon kötött támogatási 

szerződés alapján 

 

 

 

SZAKMAI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ (1-2 oldal terjedelemben a fejlesztés bemutatása) 
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Alap Község Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 

központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 

7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján a Belügyminisztériumtól az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-

bölcsőde intézményre a „Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztése, felújítása" pályázaton 22.477.000 Ft támogatásban részesült. Az Alapi Óvoda 

(7011 Alap, Vörösmarty utca 7.) fűtéskorszerűsítés és födémszigetelés cél megvalósítására 6.277.000 

Ft, míg a Sáregresi Óvoda (7014 Sáregres, Kossuth utca 12.) felújítása cél megvalósítására 16.200.000 

Ft támogatást kapott Alap Község Önkormányzata, mint az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta 

Óvodai Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülése. 

A pályázat keretében megvalósítani kívánt célok érdekében közbeszerzési eljárás került lebonyolításra, 

melynek eredményeképpen 2011. november 29-én megkötésre került a Gázmodul-Weisz 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 

215.) a vállalkozási szerződés Alap és Sáregres községek óvodáinak energetikai korszerűsítése 

tárgyában a szerződés mellékletét képező elfogadott ajánlati költségvetések alapján az Alapi Óvoda 

fűtéskorszerűsítésére és födémszigetelésére és a Sáregresi Óvoda felújítására. 

A beruházás műszaki ellenőri feladatainak elvégzéséről a T3 Mérnökiroda Kft. (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Alvinci köz 1.) gondoskodott. 

Tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés 2011. év végén került megkötésre, az időjárási 

viszonyok, az intézményekben folyó oktatási-nevelési munkák miatt a beruházások lebonyolítására 

2012. évben került sor. A vállalkozó a vállalkozási szerződésben rögzített határidőre a munkálatokat 

befejezte, a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolításra került. 

Az elnyert pályázat eredményeképpen az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézmény 

székhelyén az Alapi Óvodában megvalósulhatott a födém szigetelése 2x5 cm vastagságban 

szakszerűen, ellenkező irányú illesztéssel, kéményseprő járdához pallófektetéssel. Beépítésre 

kerülhetett egy, a mai előírásoknak megfelelő szabványos kazán acélajtó, és felszerelésre kerülhetett 

egy darab Unical Alcon 70 típusú gázkazán kompletten mely mellett megmaradt egy tartalék kazán. A 



fűtési rendszer zárt kialakítású, az épületben két keringető szivattyú került beépítésre. A gázszerelési 

munkák miatti bontások, a gázmérő le és felszerelése, a beüzemelés és beszabályozás megtörtént. 

Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde tagintézményében, a Sáregresi Óvodában a sok 

problémát okozó lapostetőre ácsolt tetőszerkezet kerülhetett cserépfedéssel. Új, hőhídmentes fehér 

műanyag tokszerkezetű külső nyílászárók kerülhettek beépítésre, a homlokzati falakra ragasztott 

hőszigetelésre üvegszövet hálóval vékony színvakolat került felhordásra a tervek szerinti különböző 

színekben, megtörtént a homlokzat és a födém hőszigetelése. A gyermekmosdó padló és csempe 

burkolatai cserére kerültek. Az épület hőszigetelésével és a nyílászárók cseréjével a tagóvoda megfelel 

a mai hőtechnikai előírásoknak. Új fűtés készült lapradiátorokkal, termosztatikus szelepekkel, 

beépítésre került egy Ariston Class Prémium 24 kW-os gázkazán. 

A „Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 

felújítása" pályázaton elnyert támogatás nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az Alap-

Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által létrehozott és fenntartott 

Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézmény két óvodaépülete energiafelhasználása 

csökkenjen. 

A 2011. év novemberében megkötött vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozási díj ÁFA tartalma 

25%. Jogszabályváltozás miatt a 2012. évben kiállított számla ÁFA tartalma azonban 27%-os 

mértékű. A 2%-os ÁFA-tartalomból adódó különbözet megfizetése az önkormányzatot terheli, mely a 

beruházás önrészét növeli. 

 

 

 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

végrehajtásáról és a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 8/2012. (V. 11.) önkormányzati 

rendelete tartalmazza, hogy a „Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztése, felújítása" pályázaton elnyert 22.477.000 Ft támogatás a felhalmozási célú 

pénzmaradvány részét képezi, feladattal terhelt kötelezettségként. 

 

 

 

Alap, 2012. július 18. Méhes Lajosné 
 


