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Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
benyújtandó pályázatról 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
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 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. 
 
2017. évben a Képviselő-testület 108/2017. (IV.26.) számú határozata alapján az 
Önkormányzat benyújtotta támogatási kérelmét a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda mindkét 
feladatellátási helyén megvalósítandó fejlesztésekre. Első körben a pályázat forráshiány miatt 
nem részesült támogatásban, de a Kormány 2017. év végi forrásátcsoportosításának 
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köszönhetően támogatást nyert. A projekt 2019. április 16. dátummal valósult meg, 
összköltsége 35 294 118 Ft volt. 
 
A Belügyminisztérium 2018. évi pályázati kiírására az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 
Képviselő-testület 90/2018. (IV. 25.) sz. határozat számú határozata alapján, a Petőfi utca, 
Móra Ferenc utca középső szakasza, valamint a Nyírfa utca felújítása vonatkozásában. A 
támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, a kivitelezés befejezése 2019. május 
hónapban várható.  
 
Mivel csak egy alcél megpályázására ad lehetőséget a felhívás, az idei évben az alábbiak 
szerint javasolt a támogatási kérelmet benyújtani: 
 

- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása esetén maximálisan igényelhető támogatás 
30 millió Ft, 
vállalandó önrész 25%, azaz 10 000 000 Ft  
beruházás maximális bruttó költsége 40 000 000 Ft 
 

A támogatási kérelmet elektronikus úton, 2019. május 31. napjáig kell benyújtani, melyről 
a miniszter 2019. szeptember 16-ig dönt. 

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okirat elfogadására rendelkezésre álló határidőt 
követő 7 napon belül történik. A támogatás felhasználásának végső határideje 2020. 
december 31. 

A pályázati alcél tekintetében az alábbi fejlesztéseket javasolt megvalósítani:  

A Deák Ferenc utca útburkolatának felújítása a Hunyadi utca és Toldi Miklós utca közötti 
szakaszon, 360 m hosszan 5 cm rétegben új aszfaltszőnyeg, szegély, valamint a 
forgalomlassítás érdekében 1 db fekvőrendőr kerül kiépítésre.  
 
Az Árpád utca útburkolata teljes hosszában, 334 m hosszan és 4 m szélességben felújításra 
kerül, melynek keretében 5 cm vastagságú új aszfalt kopóréteg, egy oldali „K” szegély és 1 db 
fekvőrendőr kerül megépítésre, valamint az árok profilozása is megvalósul. 
 
Mindkét utca tekintetében, az útburkolaton összegyűlt csapadékvíz a szegély megszakításával, 
surrantó segítségével kerül elvezetésre. 
 
A projekt megvalósítása műszaki ellenőr alkalmazása mellett zajlik majd, melynek költsége a 
pályázat költségvetésében betervezésre kerül, továbbá mindkét utca tekintetében felmerült 
tervezési költséget a projekt keretében tervezzük elszámolni. 
 
A tervezett beruházás hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem tartalmaz. 
 
A pályázat összeállításánál, az Önkormányzat szűkös költségvetése miatt kiindulási 
szempont, hogy a maximális támogatási keret kihasználásával, a maximális 
támogatáshoz szükséges önrészen felül, többlet fedezetet ne kelljen az 
Önkormányzatnak biztosítania. 
Ezt figyelembe véve a tervezett bruttó beruházási összeg összesen: 40 000 000 Ft. 

 
Az 10 000 000 Ft önrész összege Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetésében elkülönítésre kerül. 
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Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé: 

 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által 
meghirdetett, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani a Deák Ferenc utca Hunyadi 
utca és a Toldi Miklós utca közötti szakaszának és az Árpád utca teljes hosszának 
felújítására, 30 000 000 Ft támogatási összegre.     
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 10 000 000 Ft 
önrész összegét a 2019. évi költségvetésében biztosítja. 
 
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. 
 
Határidő:  azonnal, pályázat benyújtása tekintetében 2019. május 31. 
Felelős:  Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2019. május 17. 
 
 
 
 

Solymosi Sándor 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


