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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság véleményezi x
Emberĺ Erőfoľľás Bizottság véleményezi x

Hatźffozati javaslat abizottság' szźLmára: A Varosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsźtg és az
Emberi Erőfoľrás Bizottsás iavasolia a Képviselő-testĹiletnek az előteriesztésmeŃźrsYalását.

Tisztelt Képviselő.testiĺIet!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Aĺemzetgazdasági miniszteľ - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben _
2015. februźr Z1-énpá|yázatot hiľđetett a Magyaroľszág2}l'5. évi központi költségvetéséről sző|ő 2014. évi
C. tĺirvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 5. pont szeńnti ovodai kapacitásbővítést
célzó beruházások tźtmogatására, melyre települési <inkormányzatok, illetve társulásaik nyújthatnak be
pźiyázatot.

Apá|yźnat célja, tekintettel a nemzeti közrevelésľől szóló 20II. éví CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
201'5. szeptember l-től hatályba lépő módosításának _ mely 8.$ (2) bekezdése szerint ,,A gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. ĺapjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdo napjátći legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz résń',...,, -, központi költségvetési forrás biztosítása az
önkormányzati fenntartású óvodfü kapacitásbővítésére és új óvodák építésére a fennálló ferőhelyhiány
megszüntetése érdekében.

Péiyázati alcé|ok:
onkormáĺyzati fenntartású óvoda férőhelyeinek bővítése

a) máľ működő óvodaepület źlta|akjtásttval (hasznos alaptenilet nagyságvźůtonatźsanélktil)'
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b) önkonnányzati tulajdonban Iévő, koľábban óvodai célra működtetett óvodaépület
újranyitásával,
önkonĺlányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület źúa|akításáva|,

működő óvodaépület bővítésével,
új óvoda létesítése vásarlással (telek és épület) éslvagy építéssel.

Egy pá|yźaő k'lzárő|ag egy pźiyázat benffitására jogosult, melynek keretében legfeljebb négy feladat-
ellátási helyen megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. Egy ptrlyázat az egyes feladaĺellátási
helyek vonatkozásában kĺilönbözo, az a)-e) pontok szerint támogatható tevékenységeket is tarta|mazhat. A
páIyánőĺakvállaLnia szfüséges, hogy legkésőbb 2015. szeptember 30-áig építésĹigý hatósági engedéllyel fog
ręndelkezri.

A pálytzaton vissza nem téľítendő költségvetési támogatás igényelhető. A támogatás maximális mértéke
fiigg a megvalósítanđó alcéltól, illetve a PáIyáző egy lakosra jutó adóeró képességétő|. A pźiyźnat
szempontjábó| az adóeró képesség a 20.14.II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helý ipariĺzésí
adóalap I,4%o-źtt jelenti. A Józsefuárosi onkormányzat adőerő képessége 35.356 Ft.

PóIyózati
alcél

Tómogatás maximális mértéke kialakítandó férőhelyenként a
t e I e nül é s i önkar mánvz at adó er ő ké p e s s é se al api án

0-18.000 Ft/fő
18.001-25.000

Ftlfo
2s.001-40.000

Ftlfo
40.000 Ft/fo

felett

l.a)
fejlesztési
költség
95o/o-a,

de maximum
I,2 ĺĺĺIl'|ió

forint/féľőhelv

fejlesztési
költség
85%"-a,

de maximum
1'1 millió

forint/ferőhęlv

fejlesztési
költség
7S%o-a,

de maximum
1,0 millió

forint/ferőhelv

fejlesztési
költség
50%"-a,

de maximum
0,9 millió

foľint/férőhelv
1.b)

1.c)
fejlesztési
költség
950Á-a,

de maximum
1,5 millió

forint/férőhelv

fejlesztési
koltség
85o/"-a,

de maximum
1,4 millió

forint/féróhelv

fejlesztési
költség
7S%o-a,

de maximum
1,3 millió

forint/ferőhe1y

fejlesztési
költség
50"Á-a,

de maximum
1,1 millió

forint/feľőhelv
t.d)

1.e)

fejlesztési
költség
95Y"-a,

de maximum
2,2mi|Iiő

forint/férőhelv

fejlesztési
költség
85"Á-a,

de maximum
2,1 millió

forint/féľóhelv

fejlesztési
költség
7So/o-a,

de maximum
2,0 millió

forint/feróhelv

fejlesztési
költség
50"/o-a,

de maximum
1,8 millió

forint/férőhelv

nimálisan

Pĺźlyĺźzati
alcéI

Sajót erő minimális mértéke a telepiilési önkormányzat adóerő
képessérealapión

0-18.000 Ftlfő 18.001-25.000
Ft/fo

25.001-40.000
Ftlfó

40.000 Ft/fő
felett

1.a)-1.e)

fejlesztési
költség
5%o-a,

fejlesztési
költség
15"Á-a,

fejlesztési
költség
25%"-a,

fejlesztési
költség
50%"-a,

A' tźmogatás a Költségvetési törvény 2. mellékletében rogzitett kötelező (minimális) óvodai helyiségek
kialakítására, a létszźllnhoz igazitott tisztálkodó helyiség és illemhely kialakításara, valamint a renđeletben
felsoľolt kötelező (minimális) eszkcizök, felszerelések beszerzésére fordítható. (A tĺámogatásból nem
valósítható meg pl. tanuszoda építés, vagy parkoló kialakítás.) Eszkozbeszerzés a benlházźsi összköltség
IU%-áig számolható el.

c)
d)
e)



A'tźlmogatźts terhére nem számolható el:
- páIyźuatí kiírás előtt kiállított számlfü a|apjáĺfelmerült tewezói és egyéb k<iltségek,

- személý juttatások,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- btintetések,pótdíjakköltségei,
- gépjármű-vásarlás,
- haszrálteszkozvásárlás.

A pályŕlzat, henffi tási határidej e : 20 1 5. máľcius 23.

A Kedvezményezettnek a támogatásbólmegvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10

évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a múködtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betaľtásával -

kell használĺria. A pá|yázat benffitásakoľ építésügyi hatósági engedéllyel ne'?l rendelkező nyertes pálvázók
támogatói okirata kiadásának feltétele az építésügyi hatósági engedély legkésőbb 2015. szeptember 30-áig

történő beszerzése. Amennyibeĺ a pá|yźzat benýjtásakor építésügyi hatósági engedéllyel nem ľendelkező
nyertes pźÄyálzők}Ol1. szeptember 30-áíg nem teljesítik az építésügyi hatósági engedély beszerzését, l :gy a

miniszteri (támogató) döntés hatźiyát veszti.

A Képviselő testiilet a2I3l20I4. (XI.05.) sz.határozatźtva| a2014. évi költségvetésében fedezetet biztosított
a Budapest VIII. kerület Százados tlt 14. a|att levő nęvelésĹoktatási intézméĺy Pitypang Napközi otthonos
Ôvoda tervezési szolgáltatásaľa vonatkozóan. Az óvoda jelenleg 4 csoportszobával és 115 fő felvehető

maximáli s gyermekl éts zźĺmma| mfü ödik.

Az intézméĺy a|apítő okirata szeńnt a Szźľ;ados tLt 12. (HRSZ. 38881/2) és a 14. (HRSZ. 38877) szźlmíl

ingatlan a feladatellátását szolgáló önkormányzati vagyon. Az,6j óvoda tervezési területe azonbaĺ mindkét
telekre kíterjed, mely szükségessé teszi a tárgyi ingatlanok telekegyesítését és egy he|yľajzi számon való
kezelését. A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 98l20I5, (II.09.) szźmű hatátrozatával megadta a

szüksége s tulaj donos i hozzźĘ tlrulást.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság Í53120|5. (n.B.) száműbatźtrozatttban döntött a fęnti óvoda

tervezési feladatainak ellátásáľa voĺatkoző7ö,b"',",,ési eljáľásban. A nyertes tęrvęző a SAGRA Épitész
Kft., feladat a az engedélyes, kiviteli tervek elkészítése. Felek között a tervezési szeľződés a|źirásra került.

II. A beteľjesztés indoka

Tekintettel az Nkt. 2OI5. szeptember 1-től hatályba lépő módosításának és a Józsefuárosban várható óvodai
férőhelyhiány megelőzésére, javasolt, hogy a Józsefuiárosi onkormányzat induljon a nemzetgazdasátgi

miniszter - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - által meghirdetett

ivodai kapacitásbővítést cé|ző beruházások támogatásara k,iírt pá|yćnaton a Szźnados tlt 14. alatt levó
nevelési-oktatási intézmény, Pitypang Napközi otthonos ovoda férőhelyeinek bővítése cé|jábő| az e)

pá|yázati alcél - új óvoda létesítése vásarlással (telek és épület) és/vagy építéssel _ vonatkozásában. A
pá|yánatban kötelező saját forrást is biztosítani, melyről a pźiyázati feltételek és az államhtńartásrőI szó|ő

i.ĺ*eny végrehajtásaról szóló 36812011. (X[. 31.) Korm. rendelet (Á* ) 75. $ (4) bekezdés a) ponda szerint

a Képviselő-testületnek kell hatarozatot hoznia.

III. Dtintés célja, pénzĺigyi hatása

A pźiyázat benyújtásával lehetövé válik, a meglévő Pitypang óvoda férőhely bővítése. Ennek érdekében

létesítendő új óvoda építéséhez az önkormáĺyzat tźmogatźlst igényelhet, az <inkorĺnźnyzat számźtra sajźi
forĺásának kiegészítéseként.

Az önkormányzat a Pitypang Napk<izi otthonos óvoda bővítésévet 6 csoportszobás, 180 férőhelyes óvoda

építését tervezi, úgy, hogy a jelenlegi óvoda is lebontásra keľül. Az építés becsült költsége bruttó 317 500

ooo Ft (nettó 250 millió FĐ. A pá|yázati kiírásban meghatźlrozottak szerint, a páůyźvati a|cé| és az

önkorĺnányzat adóerő képessége alapján a kialakítandó új férőhelyek (65 féľohely) fiiggvényében várható

bruttó 13o 00o o00 Ft támogatást igényelhet, me|yhez az építéshez 1 87 500 000 Ft önrészt kell biztosítania.



Az ővoda építés 2016. évben indul, megvalósulása 2016' szeptembeľ hónapra vźrhatő, Az építés költsége
nem tartalmazza a tervezési, valamint az eszközbeszerzés költségeit. A tervezésre a 2015. évi k<iltségvetés
15.2f8,0 e Ft-ot biĺosít.

Az új óvoda míik<jdési költségei 2016. évtőImegemelkedik' melynek költségei jelenleg nem állapítható meg.
Engedélyezett\étszámbővítést, és egyéb míiködési, fenntartási költséget jelent, valamint a féľőhelybővítéssel
az étkeńetés költségei is megnőnek. Jelenleg a köryonti költségvetés a feladatellátás költségeit 100%-ban
nem ťrnanszkozza, an' az oĺ.lkormányzatnak saját forrásából kell kiegészíteni.

A 187.500,0 eFtpá|ytnati önĺész fedezetére a javaslat a következő:

- felhalmozási céItartalék |26.554'0 e Ft zźno|t e|óirétĺyzatának felolđásával afe|hatmozási céltartalék
elóirányzata 156.338,0 e Ft összegben,

- a fennmaradó 31.162 eFt-ot a mríködési általános tartalékról, egyben a miĺködési általanos tartalék
e|ólĺáĺyzatábő| If6.554,0 e Ft zárolással.

Sikeres pá'Iyźnat esetén a fent leírt további kĺiltségek meghatározása és fedezetének megjelölése, biztosítása
válik szfüségessé.

A ptĺ|yźnó önkormányzatnak vállalnia kell, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a berubźnás
megvalósításátő| szźlmított 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően használja.

Iv. Jogszabályi ktirnyezet

A Képviselő-testület döntését a Magyaroľszéryhe|yi önkormányzatalrő| sző|ő 2011. évi CLxxxD(. tĺirvény
41. $ (3) bekezdésén, azá||aĺnhánaftásľól szó|ő2OI1. évi CXCV. törvényen,az i\w,75. $-án, az Nkt., a

nevelésĹoktatźLsi lntézÍÍLények műkodéséről és a koznevelési intézmények névhaszrálatálrő| sző|ő f0l20l2.
rym. 31.) EMMI rendeleten alapjtnhozzameg.

Kéremazalábbihattrozati javaslatelfogadását.

IJatározatijavaslat

A Képviselő.testület úgy dönt' hogy

1. a neÍuzetgazdasźryi miniszter a 'belügyminiszterrel 
és az emberi erőforrások miniszterével

egyetértésben _ źital meghiľdetett ovodai kapacitásbővitést cé|ző beruhĺázások támogatására kiírt
pźiyázatoĺ indul a Pitypang Napközi otthonos ovoda férőhelyeinek bővítése céljából az e) pályázati
alcél - új óvoda létesítése vásarlással (telek és épület) éslvagy építéssel - vonatkozásában bruttó
317 500 000 Ft beruhź.ztsi összköltséggel, mely az épitésre teľjed ki.

Felelős: polgránĺrester
Határjdő: 2jl1.méĺrcius 19.

2. a) az ovodai kapacitásbővítést cé|ző beruházźsok támogatásźra kllrt ptiyźzat benyujtásához
cisszesen bruttó 187 500 000 Ft saját fonást biztosít'

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános
tartalékon be|i| az általános tartalék - kötelező feladat - eIolĺányzatźLbő| 126.554,0 e Ft-ot zźro| és a

I I I07 -02 cím felhalm ozási cé|taĺtalék - önként vállalt feladat _ zźiroIt eIoitnyzatźú feloldj a.

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 1II07-02 cím felhalrnozźsí cé|taÍta|ék .

önként vállalt feladat - e\óirényzataról 156.338,0 e Ft-ot, a 11107-01 cím műkĺjdési cél és általiános

tartalék e|ólrźnyzatźn belül az általános tartalék _köte|ezó feladat _ e|őlrárryzatźrő| 3I.|62,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ ĺinként vállalt fęlađat _beruhźnźĺsi e|őlrźnyzatára.

d) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításáná| az a)-c)
pontban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgánĺrester
Hatráridő: a) --c) pont esetén 2015. mźtrcius 19.; d) pont esetén 2015.május 31.



3.

4.

eredményes pźůyázat esetén váIIalja, hogy a támogatásból megvalósu|ő benlházźtst a beruházás

megvalósításától szrámított 10 évig eľedeti rendeltetésének megfelelően haszrrálja.

Felelős: polgármester
Hatáńdő: 2015. március 19.

ahatźlrozat 1. pontja a|apjźnfe|hata|mazzaaPo|gtrmestert a pźiyźz;athoz szükséges dokumentumok
a|áirásźra és a Magyar Álhmkincstĺáľ Budapesti és Pesti Megyei Igazgatősága felé tĺirténő
benyújtásara.

Felelős: polgánĺrester
Határidő: 2015. marcius 23.

felkéń a polgármestert, hogy sikeres ptiyéľ;at esetén a további költségekről tájékoztassa a Képviselő-
testtiletet és tegyen j avaslatot a költségvetési fedezetére.

Felelős: polgárrnester
Határidő: 2015. szeptember 30.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység:
Humánszolgáttatási tigyosztály, Pénzĺigyi Ügyosztály

Budapest, 2075. mźrcius 1 0.
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a,ďcsis,pffie
polgáľmester

Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály,

ÄVL
dľ. Sáľa Botond
alpo|gáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

r6.




