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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő – testület április 27-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. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 

A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati tulajdonú, fenntartá-

sú és működtetésű óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-

tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létre-

hozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében. 

Pályázati alcélok: 

Önkormányzati fenntartású és működtetésű létesítmény fejlesztése  

a) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével, 

b) új konyha létesítésével, 

c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejleszté-

sével, akadálymentesítésével, 

d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával, 

akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával.  

 

II. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

Pályázati alcélok(csak 1 alcél pályázható): 

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

intézményfejlesztés)  

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének 

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  
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A Gazdasági Intézmény felmérése megállapította, hogy Pozsonyi óvoda konyhájának tervezett 

felújítási munkái megfelelnek az I. 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: 10 657 eFt 

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

Önrész: 5 329 eFt 

 

II./c  

Teljes költség: 104 529 eFt 

A támogatás mértéke: 50% (vissza nem térítendő támogatás, maximum 50 millió Ft) 

Önrész: 54 529 eFt 

 

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

Elektronikus feltöltés lezárásának határideje 2017. május 9., illetve május 2., a papír alapon 

történő benyújtás határideje 2017. május 10., illetve május 3.. 

 

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

megvalósításhoz kapcsolódó önrészek biztosítását támogatni szíveskedjen. 

 

 

Újpest, 2017. április 24. 

 

 

Dr. Molnár Szabolcs 

 

 

 

1. Határozati javaslat: 

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

1. Pályázatot nyújt be az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatra, 

2. A pályázat megvalósításához kapcsolódó 5 329 eFt önrészt a „Beruházási és felújítási 

céltartalék”-ból biztosítja, 

3. A finanszírozás tervezett üzemezése: 

Költség megnevezése nettó össze-

sen Ft 

ÁFA 27% Bruttó össze-

sen Ft 
50% Kifizetési 

határidő 

Gépészeti Tervezés költ-

sége Reliplán Kft. 

480.000,- 129.600,- 609.600,- 0 teljesítve 

2016 

Építészeti tervezés 

Reliplán Kft. 

350.000,- 94.500.- 444.500,- 0 teljesítve 

2016 

Energetikai tanúsít-

vány            

150.000,- 40.500,- 190.500,- 95.250,- 2017.05.15. 

Gépészet kiépítése  

 

4.866.684,- 1.314.005,- 6.180.689,- 3.090.344,- 2018.08.31. 
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Eszközbeszerzés 

 

1.156.000,- 312.120,- 1.468.120,- 734.060,- 2018.05.20. 

Homlokzati nyílászá-

rók cseréje 

2.219.012,- 599.133,- 2.818.145,- 1.409.073,- 2018.05.20 

bekerülési költség 

összesen Ft 

 

8.391.696,- 2.265.758,- 10.657.454,-   

Önkormányzati fi-

nanszírozás bruttó 

összesen Ft 

   5.328.727.-  

Pénzügyi támogatás 

egyösszegű utalása Ft 
    2017.08.31. 

A megvalósítási ütemtervet az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

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

tegye meg. 

 

Határidő: 2017. május 9. 

Felelős: polgármester 

 

2. 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 54 529 eFt önrészt a „Beruházási és felújítási 

céltartalék”-ból biztosítja, 

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

tegye meg. 

 

Határidő: 2017. május 2. 

Felelős: polgármester 

 

 


