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Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

benyújtott pályázaton való részvételi szándék megerősítésére  

 

 

 

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 

 Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi 

 Bizottság  

 

Testületi ülés időpontja, amely ülésen 

a Képviselő-testület tárgyalta volna*: 2021. március16. 

 

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 

 

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

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pá-

lyázatot hirdetett a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. 

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet, 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási 

célú kiegészítő támogatásai jogcím - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatá-

sára. 

 

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél 

magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása 

érdekében megvalósuló fejlesztések támogatása, valamint a közös önkormányzati hivatal 

székhelyének az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében történő fejlesztésének, felújításának 

támogatása. Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, 

valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések 

megvalósulásának támogatása. 

 

A pályázati alcélok: 

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

aa) Meglévő, bölcsődei ellátását nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének - 

kapacitásbővítéssel nem járó - infrastrukturális fejlesztése, felújítása 

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

infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása 

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

szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása 

ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása; 

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

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 

 

Egy önkormányzat az a) – c) pontok szerinti alcélok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az 

intézményfejlesztés alcél esetén legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható.  

 

Pályázó lehet a települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési 

önkormányzat, az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy 

helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100 %-os önkormányzati tulajdonban van. 

 

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, 

felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés). 

 

A pályázati kiírás szerint a helyi önkormányzatokat adóerő-képességük alapján differenciált mértékű 

központi költségvetési támogatás illeti meg. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár 



Önkormányzata adóerő-képessége meghaladja a 50 eFt/fő-t, így a támogatás maximális mértéke a 

fejlesztési költség 50 %-a. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A 

rendelkezésre álló keretösszeg, valamint a maximálisan igényelhető támogatás összege: 

 

Pályázati célok Rendelkezésre álló keretösszeg 

(millió Ft) 

Maximálisan igényelhető támogatás 

összege (millió Ft) 

1.a) 2 000 40 

1.b) 500 20 

1.c) 3 500 fővárosi kerületi önkormányzatok: 60 

 

Miután az a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása szerinti 

pályázati alcél esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható, javasoljuk, hogy a 

Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út 279. szám (hrsz.: 187926/1) alatti II. számú Napsugár 

Óvoda fűtéskorszerűsítésére igényeljünk támogatást, az alábbiak szerint: 

 

Az óvodaépület hőellátását jelenleg biztosító 2 db Hőterm ESB 87kW-os kazánt- és Ariston tárolós 

gázbojlert-, valamint az ezekhez kapcsolódó gépészeti szerelvényeket elbontják. A meglévő 

kéménytestbe új RM acél kémény készül. A fűtési és használati melegvíz igények ellátásához két db 

Hoval TopGas Classic 60 típusú kondenzációs kazán kerül elhelyezésre a kazánházban. Új 

hőközpontot alakítanak ki, a meglévő fűtési köröket kiszolgáló szerelvényekkel és csővezeték 

hálózattal. Az új kazánokat hőcserélővel leválasztják a meglévő-és megmaradó radiátorokról. 
 

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 

Igényelhető támogatás - a fejlesztési költség 50 %-a:   bruttó 11 736 881,-Ft 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata önerő: bruttó 11 736 881,-Ft 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a korábbi években „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyban meghirdetett pályázatokon, Önkormányzatunk az 

alábbiak szerint vett részt:  

 

A 2015. évben „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú, 260 096 

igénylésazonosító számon benyújtott pályázatunk - mely a Szt. László u. 165. szám alatti két 

háziorvosi rendelő felújítására vonatkozott – forráshiány miatt nem részesült támogatásban. 

 

A 2017. évben „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú, 351 632 

igénylésazonosító számon benyújtott pályázatunk - mely a Budapest, XXIII. kerület Újtelep 

Sósmocsár utcai háziorvosi rendelő helyiségeinek felújítására, homlokzati nyílászáró cseréjére 

(Sósmocsár utca 3. hrsz: 195271/8/A/51) és Újtelep utcai fogorvosi rendelő homlokzati nyílászáró 

cseréjére (Újtelep utca 4. hrsz: 195271/8/A/69), a fenntartási költségek csökkentését célzó 

fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére vonatkozott –  támogatásban részesült. 

 

A 2018. évben „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú, 405 613 

igénylésazonosító számon benyújtott pályázatunk - mely a Budapest, XXIII. kerület Stefánia utca 

(Grassalkovich út szerviz útja – Sebész utca között), szilárd burkolatú közút felújítására vonatkozott 

– nem részesült támogatásban. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását, hogy a „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztése, felújítása”:  



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

fejlesztése, felújítása, belső átalakítása alcél keretében,  

a Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út 279. szám (hrsz.: 187926/1) alatti II. számú Napsugár 

Óvoda fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztésére - fűtéskorszerűsítésére nyújtson be 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata támogatási kérelmet, az igényelhető 

bruttó 11 736 881,- Ft támogatási összegben. Soroksár adóerejét tekintve a vállalandó önerő 50 %, 

azaz bruttó 11 736 881,- Ft. A vissza nem térítendő támogatási összeget a támogatói okiratok 

elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 7 munkanapon belül, a miniszter utalványozása 

alapján a Kincstár egy összegben folyósítja. 

 

Az Önkormányzatnak a pályázaton való részvételhez az alábbiakról szükséges nyilatkozni: 

 a pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, illetve más 

hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült, 

 a pályázatban rögzített célok tekintetében korábban vagy egyidejűleg benyújtott (folyamatban 

lévő) pályázattal nem rendelkezik, 

 köztartozással nem rendelkezik,  

 adósságrendezés alatt nem áll,  

 a saját forrás rendelkezésre áll, 

 megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

 harmadik személy irányába nincs fennálló olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának 

megvalósulását meghiúsíthatja, 

 a fejlesztéssel érintett létesítmény per- és tehermentes, 

 általános forgalmi adó szempontjából a megvalósítandó cél esetében adólevonási joggal nem 

rendelkezik. 

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani. A pályázók az ebr42 önkormányzati információs 

rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen legkésőbb 2021. március 12. napján 

12:00 óráig rögzíthetik igényüket. 

 

A Képviselő-testület 2021. évi munkaterve alapján a 2021. március 16-i ülésén születhet döntés a 

pályázatban biztosítandó saját forrás pontos összegéről, miután 30 napnál nem régebbi képviselő-

testületi határozat szükséges. Ezen időpontban a pályázat már nem benyújtható, az elektronikus 

feltöltés határidejének elmulasztása jogvesztő, így a pályázati adatlap ebr42 információs rendszerben 

történő rögzítése és lezárása meg kell történjen 2021. március 12-ig. Amennyiben a Képviselő-

testület döntése arra irányul, hogy az Önkormányzat nem kíván részt venni az „Önkormányzati 

étkeztetési fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton, akkor a támogatási igény visszavonásra kerül. 

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok a szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatot 

követően hiánypótlás keretében pótolható. 

 

 A beérkezett pályázatokról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt 2021. június 30-ig. 

Nyertes pályázat esetén a támogatás felhasználásának végső határideje 2022. december 31. 

 

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. 

16.) határozata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

benyújtott pályázaton való részvételi szándék megerősítéséről  

 

 

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 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,  

II. biztosítja a pályázathoz szükséges bruttó 11 736 881,- Ft önerőt, Budapest Főváros XXIII. 

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

Óvoda kazáncsere sora terhére 

III. az önerő biztosításának éve 2021. 

IV. az alábbi nyilatkozatot teszi: 

 a pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, illetve 

más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült, 

 a pályázatban rögzített célok tekintetében korábban vagy egyidejűleg benyújtott 

(folyamatban lévő) pályázattal nem rendelkezik, 

 köztartozással nem rendelkezik,  

 adósságrendezés alatt nem áll,  

 a saját forrás rendelkezésre áll, 

 megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

 harmadik személy irányába nincs fennálló olyan kötelezettsége, amely a pályázat 

céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 

 a fejlesztéssel érintett létesítmény per- és tehermentes, 

 általános forgalmi adó szempontjából a megvalósítandó cél esetében adólevonási joggal 

nem rendelkezik. 

V. tudomással bír arról, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által, az Önkor-

mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatán az Önkor-

mányzat helyett- és nevében teljes körűen jogosult eljárni, ide értve a projekt megvalósí-

tásához szükséges, az Önkormányzatot terhelő további anyagi kötelezettségvállalással, il-

letve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét. 



 

VI. nem kíván részt venni a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” kiírt pályázaton.  

VII. a benyújtott támogatási igényt visszavonja. 

 

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

Határidő:  2021. december 31. 

 

 

Budapest, 2021. március 11. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 


