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benyújtandó pályázatról 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 

közösen, 2015. május 13-án pályázatot hirdetett az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására”.  A pályázat célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe 

és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi 

alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely 

hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja 

továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati 

tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. 

 

A fejlesztési támogatásból három alcél megpályázására adódik lehetőség, összesen 65 millió 

Ft erejéig, az alábbi elosztás szerint: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása esetén 

maximálisan igényelhető támogatás 30 millió Ft,  
vállalandó önrész 5%, azaz 1 578 947 Ft 
beruházás maximális bruttó költsége 31 578 947 Ft 
 

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása esetén   

maximálisan igényelhető támogatás 15 millió Ft,  
vállalandó önrész 15%, azaz  2 647 059 Ft  
beruházás maximális bruttó költsége 17 647 059 Ft 
 

c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 
sportlétesítmény létrehozása estén maximálisan igényelhető támogatás  

20 millió Ft, 
vállalandó önrész 15%, azaz 3 529 412 Ft  
beruházás maximális bruttó költsége 23 529 412 Ft 
 

A fenti részletezés alapján a maximálisan igényelhető támogatás mellett a maximális önerő 
mértéke 7 755 418 Ft. 
Eszközbeszerzés pályázati célonként a beruházási összköltség 10%-áig számolható el.  

 

 

  



A pályázatot elektronikus úton, 2015. június 9. napjáig kell benyújtani, melyről a miniszter 

dönt a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján 

2015. augusztus 6-ig. 

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló 

határidőt követő 5 napon belül történik. A támogatás felhasználásának végső határideje 2016. 
december 31. 

A pályázati célok tekintetében az alábbi fejlesztéseket, felújításokat javaslom megvalósítani:  

a) A Gesztenyés Óvoda homlokzata leromlott, felújítandó állapotba került. Az 1979-ben 

épült intézmény a jelenlegi hőtechnikai követelményeknek nem felel meg, a fűtésre 

használt hő jelentős része a panel szerkezetű falakon veszteségként eltávozik. A 

felújítást követően az épület energetikai mutatói javulnak, az intézmény fenntartási 

költsége csökken. A felújítással az óvoda nemcsak megszépül, hanem egy megtérülő 

beruházás kapcsán hozzájárul az intézmény gazdaságos hosszú távon fenntartható 

működtetéséhez is. 

b) Az Aulich utca felújítása a Széchenyi utca és a Bethlen G. u. közötti szakaszon. Az 

útszakasz fenntartása, kátyúzása az elhasználódott kopóréteg miatt már rendkívül nagy 

költséget jelent. A régi kopóréteg felmarását követően az útszakaszon új aszfalt 

kopóréteggel kerül megépítésre. Ezen útfelújítási munka nem építési engedély köteles 

tevékenység. A fejlesztést követően a temető előtti szakasz és a lakókörnyezet egy 

kulturált megújult úttal lesz megközelíthető.  

c) A Simándy József Általános Iskola tornatermének felújítás időszerűvé vált. A 

tornaterem lapostető szigetelése beázik, ezáltal a mennyezeten a vakolat meglazult, a 

festés lemállott. A nyílászárók elavult acél szerkezetűek, illetve üvegtégla felületűek. 

A terem világítása nagy energiaigényű reflektorokkal van megoldva, energiatakarékos 

cseréjük indokolt. A tornaterem és hozzájuk tartozó öltözők, tanári szoba, szertár, 

bejárat és a folyosó külső falazata, valamint a lapostető hőszigetelése nem megoldott, 

az épületrész hővesztesége nagy. A fűtőtestek nagy víztömegű öntöttvas radiátorok. 

Az épületrész akadálymentesítése nem megoldott. Az öltözők és a hozzájuk tartozó 

vizesblokkok felújítása halaszthatatlan. A vizesblokkokhoz tartozó használati 

melegvíz ellátását szolgáló gázbojler elavult, meghibásodása mindennapos. Tekintettel 

a korábbi napelem telepítésre a használati melegvíz ellátást elektromos bojlerekkel 

célszerű ellátni, így a fosszilis  gázenergia felhasználás tovább csökkenthető és a 

melegvíz megújuló energiával biztosítható. A tornatermi szárny belső nyílászárói 

elavultak, cseréjük indokolt. A tornaterem szellőztetése rosszul záródó fém bukó 

ablakokon, illetve ventillátorral van megoldva, mely szintén energia pazarló megoldás. 

A szellőztetést hővisszanyerős, gépi szellőztetővel szeretnénk megoldani.A tornatermi 

eszközök elhasználódtak, cseréjük, illetve az eszközök számának, fajtájának növelése 

is ezen pályázat keretében megoldható. 

 

Az előterjesztés készítésének időpontjában a pályázat összeállítása folyamatban volt, 
ezért a mellékelt pályázati adatlap még később kiegészítésre kerül. 
A pályázat összeállításánál, az Önkormányzat szűkös költségvetése miatt kiindulási 
szempont volt, hogy a maximális támogatási keret kihasználásával, a maximális 
támogatáshoz szükséges önrészen felül, többlet fedezetet ne kelljen az 
Önkormányzatnak biztosítania.  



Ezt figyelembe véve a kivitelezői költségbecslés alapján a tervezett bruttó beruházási  
összeg összesen: 72.755.000 Ft, az alábbi bontás szerint: 
 

a) bruttó összköltség: 31 579 000 Ft 
b) bruttó összköltség: 17 647 000 Ft 
c) bruttó összköltség: 23 529 000 Ft 

 
A 7 755 400 Ft önrész összegét Kistarcsa Város Önkormányzata a 2015. évi 
költségvetésében a fejlesztési tartalék terhére képes biztosítani. 
            
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé: 

 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által meghirdetett, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani 64 999 600 Ft 
támogatási összegre a mellékelt pályázati adatlap szerint.     
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a  7 755 400 Ft 
önrész összegét a 2015. évi költségvetésben a fejlesztési tartalék terhére biztosítja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázat dokumentációját állítsa össze és a pályázatot határidőben nyújtsa be.  
 
A Képviselői-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó 
jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő:  azonnal, pályázat benyújtása tekintetében 2015. június 9. 
Felelős:  Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
 
 
Kistarcsa, 2015. május 26. 

 

 

Solymosi Sándor 

           polgármester 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


