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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen, 2017. február 28-án pályázatot hirdetett az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására”.  A pályázat célja az önkormányzatok által fenntartott 
bölcsödébe 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 Képviselő-testület 103/2015. (V. 27.) számú határozata alapján 2015. évben Kistarcsa 
Város Önkormányzata már benyújtotta támogatási kérelmét a Gesztenyés Óvoda 
hőszigetelésére, a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tornatermének felújítására, valamint az Aulich Lajos utca aszfaltburkolatának felújítására.  
 A pályázat keretein belül a Gesztenyés Óvoda hőszigetelése valósult meg, melynek 
összköltsége 31 578 950 Ft volt.  
 
2016. évben a Simándy József Általános Iskola tornatermének és öltözőinek felújítására, 
valamint a Hunyadi utca, Petőfi utca, Szent Imre köz, Aradi utca, valamint a Szent László 
utca egyes szakaszainak felújítására nyújtottunk be támogatási igényt, a Képviselő-testület 
131/2016. (V.25.) számú határozata alapján. A támogatási igény forráshiány miatt nem 
részesült támogatásban. 
 
A 2017. évi pályázati felhívás értelmében csak egy alcél megpályázására nyílik lehetőség, így 
az alábbiak szerint javasolt a támogatási kérelmet benyújtani: 
 

- 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 
infrastrukturális – kapacitásbővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása esetén 
maximálisan igényelhető támogatás 30 millió Ft, 
vállalandó önrész 15%, azaz 5 294 118 Ft  
beruházás maximális bruttó költsége 35 294 118 Ft 

 

  



A pályázatot elektronikus úton, 2017. május 2. napjáig kell benyújtani, melyről a miniszter 
2017. július 17-ig dönt. 

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okirat elfogadására rendelkezésre álló határidőt 
követő 7 napon belül történik. A támogatás felhasználásának végső határideje 2018. 
december 31. 

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

A Gesztenyés Óvodában elvégzendő munkák: 
A pályázati felhívás lehetőséget ad a felhívás megjelenését követően kiállított számlák 
elszámolására, így a már jelenleg a Gesztenyés Óvodában folyamatban levő tornatermi szárny 
és a kapcsolódó nyaktag lapostető beázásának felújítása a pályázat keretein belül 
elszámolhatóvá válik. Perforálásra kerül a régi szigetelés és két rétegű új modifikált 
bitumenes fedés készül. Az attika magasításával új hőszigetelő réteg kerül beépítésre. 
 
A pályázatban tervezzük a 9-10. csoportszobához tartozó vizesblokk komplett felújítását. A 
bontási munkák elvégzését követően a falban levő víz és szennyvízvezetékek kicserélésre 
kerülnek, az elektromos vezetékeket és szerelvényeket újakra cseréljük. A padló 
vízszigetelését követően új padló és falburkolatok készülnek. A vizesblokkban 4 db gyermek 
wc és 4 db gyermek mosdó kerül beépítésre, valamint egy zuhanytálca és egy falikút is 
elhelyezésre kerül. A falon kívüli vezetékek gipszkarton dobozolást kapnak.  
 
Az építéskori (1979) gázkazánok kicserélésre kerülnek kondenzációs kazánokra, a hozzájuk 
tartozó kéményrendszerrel. Külső időjárás követő szabályozást kap a fűtési rendszer, mely 
ellátja hővel az 1000 literes HMV bojlert is. Az osztó-gyűjtők felújítása és beszabályozása is 
megtörténik, melyek hőszigeteléssel lesznek ellátva.  
 
A régi elavult eltöredezett műanyag lambéria falburkolat helyett korszerű, a tűzvédelmi 
előírásoknak megfelelő anyagú PVC falburkolatot kapnak a folyosók és a tornaszoba. 
 
A Tölgyfa Óvodában elvégzendő feladatok: 
A Tölgyfa Óvodában két vizesblokkban 1-1 gyermek wc bővítés történik és 1-1 falikút kerül 
beépítésre a szükséges járulékos munkákkal együtt. A zuhanyozók áthelyezésre kerülnek, 
valamint teljes felújításra kerül a szülői wc és kézmosó helyiség. 
 
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: 35 294 118 Ft. 

 
Az 5 294 118 Ft önrész összegét Kistarcsa Város Önkormányzata a 2017. évi 
költségvetésről szóló 5/2017. (II.23.) számú rendeletben elkülönítette. 
 
            
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 30 000 000 Ft 
támogatási összegre, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda két telephelyének fejlesztésére, 
felújítására vonatkozóan.     
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5 294 118 Ft önrész összegét 
a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.23.) számú rendeletben elkülönítette. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázat dokumentációját állítsa össze és a pályázatot határidőben nyújtsa be.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó 
jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határid ő:  azonnal, pályázat benyújtása tekintetében 2017. május 2. 
Felelős:  Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2017. április 12. 
 
 
 
 
 

Solymosi Sándor 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


