
 

ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2015. augusztus 26-i ülésére 
 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:  2015. augusztus 26. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület  
Az előterjesztést készítette:  Kiszely Zoltán irodavezet ő 
Előterjeszt ő: Kmetty Károly polgármester  
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:  nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:  rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát : egyszer ű / minősített 
A szavazás módja:  nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
Adósságkonszolidációban nem részesült települési ön kormányzatok fejlesztéseinek támogatására 

kiírt pályázat  
 

1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS AZOK 
VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁS  

Őrbottyán Város Képviselő-testülete összhangban a hosszú távú településfejlesztési koncepcióval (84/2001. 
(VI. 25.) sz. határozat), 2015. február 25-i ülésén 26/2015. (II. 25.) számú határozatával jóváhagyta Őrboty-
tyán Város Önkormányzatának 2015-2019. és azt követő évekre szóló gazdasági programját.  A program 
részletes útmutatást és intézkedési tervet tartalmaz a település fejlesztési irányainak és elképzeléseinek 
megvalósítására. A határozat kiemelt helyen kezeli többek között a városi bölcsődei ellátás megteremtését, 
az iskolai, étkeztetési feladatellátás, valamint az úthálózat fejlesztési feladatait.  

2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Fentiek megvalósítása azonban csak minden lehetséges támogatási forrás felkutatásával és igénybevételé-
vel lehetséges, úgy, hogy a lehető legracionálisabb műszaki megoldások kerüljenek megvalósításra, 
figyelembe véve a kiírt pályázatok nyújtotta lehetőségeket. Ennek jegyében nyújtottuk be pályázatunkat 
(53/2015. (III. 20.) sz. határozat) az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására a nemzetgaz-
dasági miniszter által kiírt pályázatra is, mivel a Kismókus óvoda kapacitásbővítésével kiváltható Központi 
óvoda épülete megnyitja a lehetőséget az 1. pont szerinti célok megvalósítása felé (pl. bölcsőde, iskolai 
étkező, tantermek, tornaterem). Pályázatunk tartaléklistára került, melynek elbírálási határideje 2015. 
november 15-e. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – 2015. július 30-án pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.10. pont szerint az adósságkonszolidációban nem részesült telepü-
lési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. Városunk, köszönhetően az elmúlt évek felelős gazdál-
kodásának, megfelel a pályázati kiírás feltételeinek, ezért élhet a támogatás kérésének lehetőségével.  

Támogatás nyújtható többek között belterületi út, járda építésére, felújítására; köztemető felújítására; 
csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, településrendezési tervek készítésére, önkormányzati tulajdonban 
lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére (igazgatási tevékenység, óvodai 
nevelés , kulturális tevékenység, szociális vagy egészségügyi feladatellátás); munkahelyteremtési progra-
mok megvalósítására. A pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházás nem támogatható ! A támoga-
tásból megvalósuló ingatlanvagyon beruházást a megvalósítástól számított 10 évig az eredeti rendeltetésé-
nek megfelelően kell használni. A támogató okirat szerinti célok módosításának  a Kedvezményezett 
részéről történő kezdeményezésére két alkalommal van lehet őség,  azonban a támogatás összege nem 
nőhet, a végső felhasználás határideje nem változhat. A támogatás felhasználásának végső határideje: 
2018. december 31.   Ennek alapján felkészülési lehetőség van arra, hogy az esetlegesen más pályázaton 
elnyert támogatást felhasználva, másik beruházás megvalósítását emeljük be a programba. Itt hívjuk fel 
ismételten a figyelmet az előzőekben másik pályázat említése során részletezett Kismókus óvoda tetőtér 
beépítésének fontosságára, illetve a különböző pályázatok eredményei eldöntésének időpontjaira.   

Őrbottyán város esetében, lakosságszáma alapján az igényelhető támogatás maximális mértéke: 
181.000.000.- forint . A támogatás igénylésének benyújtási határideje 2015. szeptember 01. 16 00 óra. A 
miniszteri döntés határideje: 2015. október 15. A támogatás csak műszakilag és pénzügyileg alátámasztott 
konkrét módon megnevezett feladatok megvalósítására igényelhető! A támogatással az éves költségvetési 
beszámoló keretében és rendje szerint, a tárgyév december 31-ig kell elszámolni. A felhasználást követő 60 
napon belül, de legkésőbb 2019. február 28-ig beszámolási kötelezettség áll fenn, melyet a beszámoló és 
mellékdokumentumai ebr42 rendszeren keresztül, elektronikus úton és papír alapon is teljesíteni kell a 
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságán keresztül. Az elnyert támogatás fel nem használt részét a 
költségvetés részére vissza kell fizetni.  



 

Az 1. pontban részletezett Képviselő-testületi határozatoknak megfelelő, az igénylés feltételeit kielégítő és az 
elszámolási időszak alatt valószínűsíthetően műszaki alátámasztottság, előkészítettség és megvalósítható-
ság alapján a következő beruházások támogatására javasoljuk a pályázatot benyújtani. Javaslatunk megfo-
galmazásánál figyelembe vettük a már régen esedékes beruházási igényt, a várossá fejlődés követelménye-
it, valamint a beruházások területi és lakossági érintettséget és a kalkulált bekerülési költségeket is. A 
javasolt beruházások megvalósulása esetén, az e pont első bekezdésben bemutatott óvodai fejlesztés 
szükségessége mellett, részben megvalósul a már kivitelezett csapadékvíz-elvezetési beruházás védelme 
és működésének biztosítása, valamint a teljes lakosságot érintő (tanulók, óvodások, szülők, gépjárművel és 
gyalog közlekedők, ingázók, stb.) biztonságát javító közlekedésbiztonsági beruházás, amely nem melléke-
sen a városközpont rekonstrukciójának befejezését is jelenti és ebben az esetben tulajdonjogokat is rendez.   

Kismókus óvoda fejlesztése tet őtér beépítésével:   cca:  100.500.000.- 

(a beruházás építési engedéllyel 2015. szeptember 30-ig előreláthatóan rendelkezni fog /ebben a pályázat-
ban 2015. november 30-ig kell megszerezni) 

Táncsics Mihály utca út-, és járdaépítés:    cca:  65.500.000.- 

(útépítési engedéllyel rendelkezik, csapadékvíz elvezetése megoldott) 

Közlekedésbiztonsági beruházás, Rákóczi F. u. város központ:  cca:  15.000.000.-  

(Gyár u - Táncsics M . út közötti szakasz: gyalogos átkelő és buszöböl áthelyezés, parkolósáv kialakítása; 
építési engedéllyel rendelkezik) 

Összesen           181.000.000.- 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  
 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet  II.10. 
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. § 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-74. § 
53/2015. (III. 20.) számú Kt. határozat az óvodafejlesztési pályázat benyújtásáról 
26/2015. (II. 25.) számú Kt. határozat Őrbottyán Város Önkormányzatának 2015-2019. és azt követő évekre 
szóló gazdasági program elfogadásáról  
140/2013. (IV. 29.) sz. határozat a vagyongazdálkodási koncepció elfogadásáról 
 
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE:  
 
A 181 M forintnál magasabb bekerülési költség esetén a különbözetet az önkormányzat 2015.évi költségve-
tési rendelet felhalmozási előirányzata, illetve a 2016. évi költségvetésbe betervezendő előirányzat terhére 
biztosítani kell.   
 
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE : 
 
6. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (VIII. 26.) számú határozata a z 
adósságkonszolidációban nem részesült települési ön kormányzatok fejlesztéseinek támogatására 
kiírt pályázat tárgyában  

Őrbottyán Város önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alább felsorolt programok 
megvalósítására 

Kismókus óvoda fejlesztése tetőtér beépítésével:   ei: 100.500.000.- 

Táncsics Mihály utca út-, és járdaépítés:    ei: 65.500.000.- 

Közlekedésbiztonsági beruházás, Rákóczi F. u. városközpont   ei: 15.000.000.- 

Összesen        ei: 181.000.000.- 

forint összegben  pályázatát benyújtja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Őrbottyán, 2015. augusztus 17. 

 



 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 6 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2015. (VIII. 26.) számú határozata az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt 
pályázat tárgyában Őrbottyán Város önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alább fel-
sorolt programok megvalósítására 

Őrbottyán Város önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alább felsorolt programok 
megvalósítására 

Kismókus óvoda fejlesztése tetőtér beépítésével:   ei: 100.500.000.- 

Táncsics Mihály utca út-, és járdaépítés:    ei: 65.500.000.- 

Közlekedésbiztonsági beruházás, Rákóczi F. u. városközpont   ei: 15.000.000.- 

Összesen        ei: 181.000.000.- 

forint összegben  pályázatát benyújtja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő:   2015. szeptember 01. 

Felelős:    polgármester 

Végrehajtást végzi :  Önkormányzati iroda 

 

 

 

 

 


