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Tárgy: Gesztenyés Óvoda két csoportszobával történő bővítésére kötött tervezői 
szerződés módosítása 
 
 

Tisztelt Bizottság! 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Óvodai kapacitásbővítést célzó 
beruházások támogatása megnevezésű pályázati felhívásra a képviselő-testület 53/2015. (III. 
18.) sz. határozata alapján, 2015. március 23-án, határidőben benyújtottuk pályázatunkat. Az 
igényelt bruttó támogatási összeg 74 993 000 Ft. A  3 947 000 Ft önrész összegét a 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19) rendelet 9 §-ban meghatározott felhalmozási célú 
tartalék terhére biztosította a testület. 
Az Önkormányzat többlet óvodai férőhelyek kialakítását vállalta a beruházás eredményeként, 
mely során 2 db szabványos méretű csoportszoba megépítésére kerül sor a Gesztenyés óvoda 
földszinti bővítésével.  
 
Az épületbővítés építésiengedély köteles, ezért a pályázati kiírás szerint, a támogatói okirat 
kiadásának feltétele volt az építésügyi hatósági engedély mielőbbi, legkésőbb 2015. 
szeptember 30-ig történő beszerzése. Azok a pályázatok azonban előnyben részesültek, 
melyek a benyújtás időpontjában már rendelkeztek engedélyes tervdokumentációval. 
 
2015. június 18-án az Önkormányzat szerződést kötött Tóth Tamás, egyéni vállalkozóval az 
engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére (1. sz. melléklet). A szerződésben 
rögzítésre került, hogy a szerződés kizárólag pozitív elbírálás esetén, a támogatói okirat 
aláírását követően lép hatályba, hiszen a tervezési költséget is támogatásból kívántuk 
fedezni. 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2015. május 29-i tájékoztatása szerint (2. sz. melléklet) 
pályázatunk forráshiány miatt tartalék listára került. A tájékoztatás kitért arra is, hogy a 
2015. szeptember 30-ig építéshatósági engedélyt megszerző önkormányzatok 
pályázatairól, 2015. október 31-ig újra dönt a miniszter az addig felszabaduló forrás 
terhére.  
 
Ahhoz, hogy tartalék listára került pályázatunkat újra bírálják, feltétlenül szükséges az 
engedélyes tervek elkészítése, tehát a megkötött tervezési szerződés hatályba lépését 
módosítani szükséges az előterjesztéshez mellékelt tartalommal. (3. sz. melléklet) A 
módosításban természetesen azt is rögzítjük, hogy a kiviteli tervdokumentációt továbbra is 
csak abban az esetben szükséges vállalkozónak elkészítenie, ha a pályázat pozitív támogatói 

 

  



döntésben részesül. A döntés meghozatala a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
jogköre. 
 
Az engedélyes tervdokumentáció elkészítésének fedezete a 2015. évi költségvetésről szóló 
6/2015. (II.19) rendeletben pályázati önrészre biztosított címen rendelkezésre áll. 
 
             
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Bizottság elé: 
 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
Városi Óvoda Gesztenyés Óvodájának két csoportszobával történő bővítés engedélyezési 
és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére Tóth Tamás egyéni vállalkozóval 2015. 
március 19-én megkötött tervezési szerződést az előterjesztéshez mellékelt tartalommal 
módosítja. 
 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a tervezési 
szerződés módosítását írja alá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
A határozat egyszerű többséget igényel. 

 
 
 
 
Kistarcsa, 2015. június 10. 
 
 
 
 
 
          Solymosi Sándor 
             polgármester 
 
 
 
         


