
    
   Budapest Főváros XXIII. kerület 

      Soroksár Önkormányzatának 

     P O L G Á R M E S T E R E 

______________________________ 

 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. 

  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

benyújtott pályázat saját forrás biztosításának módosítására 

 

(A rendkívüli döntésnap indoka: a 2021. március 22. napján kézhez kapott  

értesítés szerint a MÁK hiánypótlásra rendelkezésre álló idő 8 nap.) 

 

 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

  

 

Az előterjesztést készítette:  Kisné Stark Viola osztályvezető 

 Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

 

 Szabó Bernadett osztályvezető-helyettes 

 Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - 

 

 

Az előterjesztés megtárgyalására 

jogosult bizottságok*: Pénzügyi Bizottság 

  

  

 

Testületi ülés időpontja, amely ülésen 

a Képviselő-testület tárgyalta volna*: 2021. március 25. 

 

Ellenjegyzők: Vittmanné Gerencsér Judit  

 osztályvezető-helyettes 

 Polgármesteri Kabinet 

 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

  

 

* Veszélyhelyzetben a Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester jogosult 

döntést hozni. 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés értelmében 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja.  

 

Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a 

Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az alábbi előterjesztésben 

foglaltak alapján – hozzam meg a szükséges döntéseket 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 87/2021. (III. 16.) ha-

tározatában döntött az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” benyújtott 

pályázaton való részvételi szándék megerősítéséről, miszerint a Budapest Főváros XXIII. kerület So-

roksár Önkormányzata által az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” c. 

2021.03.11. napján a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 279. szám alatti (hrsz: 187926/1) II. 

számú Napsugár Óvoda fűtéskorszerűsítése érdekében benyújtott támogatási igényt fenntartja. 

 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 2021.03.16-

án levélben tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a Magyarország 2021. évi központi költségveté-

séről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet alapján benyújtott 2021. évi Önkormányzati feladatel-

látást szolgáló fejlesztésekre vonatkozó támogatási igényünket befogadta. 

 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda II. Felülvizs-

gálati és Ellenőrzési Osztály 2021.03.22-i levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a benyúj-

tott támogatási igényünket felülvizsgálta, hiánypótlás teljesítése szükséges. A hiánypótlás teljesíté-

sére rendelkezésre álló idő az elektronikusan kiküldött levél letöltésétől számított 8 nap. 

 

A benyújtott támogatási kérelem az óvodaépület fűtéskorszerűsítésére vonatkozott, azonban az óvo-

dában működő főzőkonyha felújítása a pályázati kiírás alapján nem támogatható. A fejlesztéssel érin-

tett óvodaépületben az óvodai nevelésen felül egyéb, nem támogatható feladatellátás is történik 

(konyha), így a pályázati kiírás szerint támogatható feladatellátás az alapterület arányában megoszlik.  

 

Az óvodaépület alapterületének 10 %-át teszi ki a konyhához tartozó helyiségek (mosogató, raktár, 

öltöző, előkészítő), az óvoda feladatellátása 90 %-ban támogatható, melynek értelmében Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 87/2021. (III. 16.) határozatának 

a saját forrás biztosításáról szóló bekezdését módosítani szükséges. 

 

 II. számú Napsugár Óvoda fűtéskorszerűsítés bekerülési költség:  bruttó: 22 356 162,-Ft 

Műszaki ellenőri feladatok ellátása:      bruttó:  1 117 600,-Ft  
 

II. számú Napsugár Óvoda fűtéskorszerűsítés fejlesztési költség összesen: bruttó  23 473 762,-Ft 

Feladatellátás alapján 90 % támogatható:     bruttó  21 126 386,-Ft 

Igényelhető támogatás - a fejlesztési költség 50 %-a:   bruttó  10 563 193,-Ft 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata önerő: bruttó 12 910 569,-Ft 

 

 

 



A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés értelmében 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 

(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ával kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a 

Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésének megfelelően készült. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben 

biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak alapján - szíveskedjék döntését 

meghozni. 

 

A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES TÖRVÉNYEK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének ..../2021. (III. 

25.) határozata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

benyújtott pályázat saját forrás biztosításának módosítására  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 87/2021. 

(III. 16.) határozatának II. pontja helyébe az alábbi II. pont lép: 

 

II. biztosítja a pályázathoz szükséges bruttó 12 910 569,- Ft önerőt, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi költségvetése – 238 kód Beruházás Napsugár 

Óvoda kazáncsere sora terhére 

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

Határidő:  2021. december 31. 

 

 

Budapest, 2021. március 23. 

 

 

 

 

Szabó Bernadett   Kisné Stark Viola 

osztályvezető-helyettes  osztályvezető 

az előterjesztés készítői  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



Fenti előterjesztés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben 

eljárva a szükséges döntéseket 2021. március 16. napján meghozom.  

 

 

 

 

Bese Ferenc 

polgármester  

előterjesztő 

 

 

 


