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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton 

történő részvételről és a saját forrás biztosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont a)-c) alpontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására (a pályázati felhívást a 2. melléklet tartalmazza). 

A támogatás célja a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó 
gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátásának, az egészségügyi alapellátás 
biztosítása, a feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhelyhivatalának 
fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. 
Célja továbbá a rendszeres testmozgás feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati 
tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése megvalósításának támogatása. 

A pályázati alcélok áttekintését követően javasolom, hogy a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

a) meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének, 
kapacitásbővítéssel nem járó, valamint 

b) olyan óvoda, ahol a férőhelyek foglaltsági aránya meghaladja a 70%-ot 
infrastrukturális fejlesztésére nyújtson be pályázatot. 

A pályázat benyújtási határideje 2020. július 10. 
A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a pályázó egy lakosra jutó adóerőképességétől 
függ, ami Kőbánya esetében 56 780 Ft Ilyen mértékű adóerőképesség esetén 50%-os 
támogatási intenzitásra jogosult az Önkormányzat. 
Az elnyerhető támogatás összege legfeljebb 60 OOO OOO Ft. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) tájékoztatása szerint az 
Újhegyi lakótelepen lévő, 42309/73 helyrajzi számú, 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda és Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde épületének homlokzati 
szigetelésére és tetőfelújítására áll rendelkezésre olyan előkészített beruházás, amely alkalmas 
a pályázaton történő részvételre. 

A Vagyonkezelő által készített költségvetés szerint 
a) a felújítás összköltsége mindösszesen bruttó 233 379 626 Ft, 
b) az igényelhető támogatás bruttó 60 OOO OOO Ft, 
e) a szükséges önkormányzati forrás bruttó 173 379 626 Ft. 

(A költségvetést a 3. melléklet tartalmazza). 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
75 . § (4) bekezdés a) pontja szerint a pályázat benyújtásához csatolni kell a Képviselő-testület 



30 napnál nem régebbi határozatát a 2020-ban vagy 2021-ben biztosítandó saját forrás 
rendelkezésre állásáról a pontos összeg megjelölésével. 

II. Hatásvizsgálat 

A fejleszteni kívánt óvoda és bölcsőde környezetében az elmúlt évek során több ütemben, teljes 
terjedelmében felújításra került az Újhegyi sétány. 
Az intézmények épületének külső szigetelése és a lapostető felújítása eredményeként 
csökkennek az üzemeltetési és karbantartási költségek, a kevesebb energiafelhasználás 
hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenéséhez. A külső homlokzatok 
megújulása javítja a városképi megjelenést, illeszkedik a szép, felújított környezetbe, a 
gyermeküket az intézménybe adni szándékozó szülőknek vonzóbbá válik a bölcsőde és az 
óvoda. 
Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat pozitív 
elbírálása esetén 60 OOO OOO Ft-ot lehet elnyerni támogatás formájában. 

III. A végrehajtás feltételei 

A pályázat benyújtásához csatolni szükséges a Képviselő-testület határozatát arról, hogy 
nyertes pályázat esetén az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a projekthez szükséges 
önrészt. 
A pályázat önrészének fedezetét az Önkormányzat 2021 . évi költségvetésébe 173 3 79 626 Ft 
összeggel javasolom betervezni. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2020. június „fe1
' 

D. Kovács Róbert Antal H. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~~ 
jegyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2020. (VII. 2.) határozata 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton 

történő részvételről és a saját forrás biztosításáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be a 42309/73 helyrajzi 
számú, 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. szám alatti Kőbányai Aprók Háza Óvoda és 
Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde épületének fejlesztése céljából. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti pályázathoz 
szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat megtegye. 

3. A Képviselő-testület az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című 
pályázat pozitív elbírálása esetén gondoskodik a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a Kőbányai Aprók 
Háza Óvoda és Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pályázati cél 
megvalósítása érdekében a bruttó 173 3 79 626 Ft önrész tervezéséről. 

Határidő: 2020. július 10. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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2. melléklet az előterjesztéshez

























KJT Építész Stúdió Kft.

1025 Budapest, Szépvölgyi út 34.
Tel.: +361-335-1105

 és Aprók Háza Óvoda 

Cím :        
Budapest, X. kerület

Újhegyi sétány 5-7. hrsz.:   42309/73

A munka leírása:        
Fejezet főösszesítő

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ
Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Aprók Háza Óvoda - építészeti szakipari munkák
2. Aprók Háza  Óvoda -tetőszigetelési munkák
3. Apraja Falva  Bölcsőde - építészeti szakipari munká
4. Apraja Falva Bölcsőde - tetőszigetelési munkák
5. Elektromos kiegészítő munkák - óvoda és bölcsőde

7. Közvetlen önköltség összesen:
7.1 ÁFA vetítési alap
7.2 Tartalékkeret 5,00%
7.3 Tartalékkerettel növelt nettó költség:
7.4 Áfa 27,00%
8. A munka ára

Budapest, 2019. december

Kajdócsi Jenő
vezető tervező

Név : Apraja Falva Bölcsőde

36 646 517 Ft 34 939 153 Ft

18 974 851 Ft 13 968 339 Ft
19 212 616 Ft 18 632 345 Ft
14 377 209 Ft 10 141 115 Ft
2 909 380 Ft 5 211 318 Ft

92 120 573 Ft 82 892 270 Ft
175 012 843 Ft
8 750 642 Ft

183 763 485 Ft
49 616 141 Ft
233 379 626 Ft

3. melléklet az előterjesztéshez
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