Kisbér Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-dunántúli
Operatív

Program-2007-5.1.1/2F

„Közoktatási

infrastrukturális

fejlesztés”

tárgyú

felhívására pályázatot nyújtott be közoktatási intézményhálózatának felújítására. A
kétfordulós pályázati rendszerben a KDOP-5.1-1/2F-2f-2009-0003 azonosító számon
regisztrált pályázatával az önkormányzat 499.982.110.- Ft támogatásban részesült.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró VÁTI Magyar
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet Kisbér
Város Önkormányzatával a Támogatási Szerződést 2009. július 20-án kötötte meg.

A pályázat és a megkötött támogatási szerződés szerint a megvalósuló építési beruházási
és felújítási munkák, valamint eszközbeszerzések és kapcsolódó egyéb kiadások
tervezett összköltsége 558.980.000.- Ft volt. A pályázati támogatás felhasználásával
megvalósult munkák tényleges költsége a tervezett összeget jelentős mértékben
meghaladta. A pályázattal vállalt fejlesztések megvalósítására 860.277.919.- forintot
fordítottunk. Nevelési-oktatási intézményeink felújítását az elnyert pályázati támogatás
499.982.110.- Ft-os összegén felül az eredetileg vállalt 58.997.890.- Ft helyett
360.295.809.- Ft önkormányzati saját forrás felhasználásával tudtuk megvalósítani.

Önkormányzatunk az építési-beruházási munkák kivitelezésére közbeszerzési eljárás
lefolytatását

követően

a

budapesti

HÉROSZ

Építőipari

Zártkörűen

Működő

Részvénytársasággal kötött szerződést nettó 600.000.000.- Ft értékben. A kivitelező a
munkákat 2009. augusztus 18.-án kezdte meg, s a módosított vállalkozói szerződésnek
megfelelően, 2010. július 31.-ére mindegyik intézmény esetében készre jelentette. A
beruházás a projekt mind három helyszínén a módosított engedélyes terveknek
megfelelően

valósult

meg.

Nevelési-oktatási

intézményeink

használatbavételi

engedélyezési eljárása folyamatban van.
Projektünk minden érintett intézmény esetében tartalmazott eszközbeszerzést is. A
közbeszerzési

eljárás

lefolytatását

követően

megkötött

szállítási

szerződéseknek

megfelelően valamennyi eszközféleség beszerzése és leszállítása megtörtént. A 6 típusba
sorolt eszközök (szemléltető-, sporteszközök, bútorok, játékok, készségfejlesztő és
egyéb eszközök) beszerzésére összesen 30.943.044.- Ft-ot fordítottunk.

„A

kisbéri

kistérség

gyermekeinek

és

fiataljainak

esélyegyenlőségéért”

elnevezésű projekt keretén belül a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Táncsics Mihály

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Gimnázium és Szakközépiskola, a Gyöngyszem Óvoda épületeiben végzett építési
beruházási és felújítási munkákon túl, felépültek a Bánki Donát Szakképző Iskola új
elméleti oktatási tantermei, valamint a középfokú oktatási intézmények közös aulája,
továbbá

nevelési-oktatási

intézmények

eszközállományának

pótlása,

bővítése

is

megtörtént.
A projekt legfontosabb elemei, a teljesség igénye nélkül:
•

A Petőfi Sándor Általános Iskola esetében az általános felújítás mellett a munkák
az épület energetikai korszerűsítésére és akadálymentesítésére, a vizesblokkok és
a főzőkonyha felújítására is kiterjedtek. A meglévő épületrész bővítésével
multifunkciós termek kerültek kialakításra. Az intézményben folyó oktató-nevelő
munkát fogják segíteni a beszerzett oktatási és képességfejlesztő eszközök.

•

A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola épületének átfogó energetikai
korszerűsítése és akadálymentesítése mellett az intézmény közösségi térként
használható

aulával

bővült.

Az

informatikai

hálózat

megújítása

mellett

eszközbeszerzés szintén megvalósult.
•

A Bánki Donát Szakképző Iskola rossz műszaki állapotú, gazdaságosan fel nem
újítható elméleti oktatási tantermei kiváltásra kerültek oly módon, hogy a
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola épületének bővítményeként új
épületszárny került megépítésre. Az elhasználódott, régi bútorok és szemléltető
eszközök cseréje az eszközbeszerzés keretében e középfokú intézményünkben is
megtörtént.

•

A Gyöngyszem Óvoda épületeinek általános felújítása kiterjedt az egymás mögötti
épületek összekötésére, energetikai korszerűsítésére és akadálymentesítésére
egyaránt.

Felújításra

került

a

tálalókonyha,

és

a

tornaszoba

bővítése

is

megtörtént. Az intézmény új eszközökkel és bútorokkal is gyarapodott a projekt
megvalósítása során.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

