
 

ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2015. május 27-i ülésére 

 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. május 27. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület 
Előterjeszt ő: Kmetty Károly polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Lehoczkiné Franyó Hajnalka  műszaki ügyintéző 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:  nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:  rendes  / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszer ű / minősített 
A szavazás módja:  nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  támogatására irányuló pályázat benyújtása 
 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel pályázatot hirde-
tett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, melynek céljai közül az aláb-
biak pályázhatók önkormányzatunk által: 

a) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

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

A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás  

A rendelkezésre álló keretösszeg és maximálisan igényelhető támogatás: 

Pályázati célok 
Rendelkezésre álló keretösszeg 

millió Ft 
Maximálisan igényelhető tá-
mogatás összege millió Ft 

a) 1000 15 
b) 500 20 

 
Őrbottyán támogatása - az adóerő képessége alapján -, maximálisan a fejlesztési költség 85%-a  
lehet. Saját erő mértéke a fejlesztési költség 15%-a. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 9. 

A miniszteri döntés határideje: 2015. augusztus 6. 

Őrbottyán az Óvoda utca felújításával, valamint a Kvassay Jenő Általános Iskola tornaterem padlóbur-
kolatának felújításával pályázhat. Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg, hoz-
zon döntést annak érdekében, hogy a pályázatot benyújthassuk. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  
 
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  
 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) 
pontok 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 



 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 
 
A megvalósítani kívánt célokról tervezői költségbecslés készült, melyeket tételesen az alábbi táblázat 
tartalmaz:  
 

Megvalósítani kívánt 
célok 

A kivitelezés várható 
összköltsége (bruttó) 

Támogatás 
(a fejlesztési költség 

85%-a, bruttó) 

Saját forrás  
(a fejlesztési költség 

15%-a, bruttó) 

Óvoda utca felújítása 18.793.131 Ft 15.000.000 Ft 3.793.131 Ft 

Tornaterem padlóbur-
kolat felújítása 

7.881.503 Ft 6.699.278 Ft 1.182.225 Ft 

Összesen 26.674.634 Ft 21.699.278 Ft 4.975.356 Ft 
 
A pályázat benyújtásához szükséges saját forrást, a 2015. évi költségvetés általános tartalékának 
terhére valósíthatja meg az önkormányzat. 

 
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
 
6. HATÁROZATI -JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…./2015. (V. 26.) számú határozata az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése k támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” címet viselő pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. A 4.975.356 Ft 
saját forrást a 2015. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy 
intézkedjen a pályázati dokumentáció pályázati kiírásban foglaltak szerint elkészíttetéséről és határ-
időben való benyújtásáról. 

 
Őrbottyán, 2015. május 14. 
 

HATÁROZAT 
 

A képvisel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 127/2015. (V. 27.) számú határozata a z 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése k támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” címet viselő pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. A 7.311.786 Ft 
saját forrást a 2015. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy 
intézkedjen a pályázati dokumentáció pályázati kiírásban foglaltak szerint elkészíttetéséről és határ-
időben való benyújtásáról. 

 

Felelős:     polgármester 
Végrehajtást végzi:   Önkormányzati iroda 
Határid ő:   2015. június 9. 
 
 

 

 


