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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő – testület május 26-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat fejlesztési támogatások benyújtására és önrész biztosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter pályázatokat írt ki az alábbi témakörökben: 

 

I. Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkor-

mányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása 

Pályázati alcélok: 

a) a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban 

és fenntartásban álló intézmények olyan fejlesztése, felújítása, amelynek célja a határozatlan 

idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása, 

b) a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban 

és fenntartásban álló intézmények egyéb fejlesztése, 

c) határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban 

álló intézmények fejlesztése.  

 

II. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

Pályázati alcélok:  

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: 

intézményfejlesztés)  

aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző 

intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása  

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: 

óvodafejlesztés),  

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 

szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)  

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: 

hivatalfejlesztés)  

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)  

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása  

 

A Gazdasági Intézmény felmérése megállapította, hogy az Őszi Fény Integrált Gondozási 

Központ (1046 Budapest, Tungsram u. 9.) tetőterének és padlásterének a felújítása, valamint a 
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Lakkozó Bölcsőde (1048 Budapest, Lakkozó u. 5.) lapos tetőszigetelések-, hőszigetelések 

felújítási munkái  megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő célnak. A Városüzemeltetési és 

Környezetvédelmi Osztály az Aradi utca burkolat felújítását javasolta megpályázni.  

 

A felújítások tervezői költségbecslései elkészültek: 

I./c 

Teljes költség: 34 251 eFt 

A támogatás mértéke: 50% (vissza nem térítendő támogatás) 

Önrész: 17 126 eFt 

II./aa 

Teljes költség: 64 216 eFt 

A támogatás mértéke: 50% (vissza nem térítendő támogatás), maximum 30 000 eFt 

Önrész: 34 216 eFt 

II./c 

Teljes költség: 190 287 eFt 

A támogatás mértéke: 50% (vissza nem térítendő támogatás) 

Önrész: 95 144 eFt 

 

A pályázat benyújtása a Magyar Államkincstár online felületén és papír alapon történik.  

Elektronikus feltöltés lezárásának határideje 2016. június 1., illetve június 2., a papír alapon 

történő benyújtás határideje 2016. június 2., illetve június 3.. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázatok benyújtását és a 

megvalósításhoz kapcsolódó önrészek biztosítását támogatni szíveskedjen. 

 

 

Újpest, 2016. május 26. 

 

 

Dr. Molnár Szabolcs 

 

 

 

 

1. Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Pályázatot nyújt be az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ (1046 Budapest, Tungsram u. 

9.) tetőterének és padlásterének a felújításának tárgyában a Szociális szakosított ellátást és a 

gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 

támogatása kiírt pályázatra, 

2. A pályázat megvalósításához kapcsolódó 17 126 eFt önrészt a „Beruházási és felújítási 

céltartalék”-ból biztosítja, 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 
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Határidő: 2016. június 1. 

Felelős: polgármester 

 

2. Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Pályázatot nyújt be a Lakkozó Bölcsőde (1048 Budapest, Lakkozó u. 5.) lapos tetőszigetelé-

sek-, hőszigetelések felújítási munkái tárgyában Önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-

lesztések támogatására  kiírt pályázatra, 

2. A pályázat megvalósításához kapcsolódó 34 216 eFt önrészt a „Beruházási és felújítási 

céltartalék”-ból biztosítja, 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: 2016. június 2. 

Felelős: polgármester 

 

3. Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Pályázatot nyújt be az Aradi utca burkolatának felújítási munkái tárgyában Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra, 

2. A pályázat megvalósításához kapcsolódó 95 143 eFt önrészt a „Beruházási és felújítási 

céltartalék”-ból biztosítja, 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: 2016. június 2. 

Felelős: polgármester 

 


