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E L Ő T E R J E S Z T É S 
   

Tárgy: Javaslat pályázati önrész felszabadítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2009. szeptember 22-i ülésén az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 

„426/2009. (IX.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
indulni kíván a „KEOP-5.3.0/A - Épületenergetikai fejlesztések és 
közvilágítás korszerűsítése” című pályázaton „Épületenergetikai fejlesztések 
a budakalászi önkormányzati óvodákban” címmel. 
 
A pályázat megvalósítási helyszínei: 
 Telepi Óvoda: 2011 Budakalász, Mályva u. 1. Hrsz: 1294/3 
 Nyitnikék (Vasútsori) óvoda: 2011 Budakalász, Vasútsor 7. Hrsz: 2273 
hrsz. 
 
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 49 628 444 Ft 
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 32 454 318 Ft 
 
A Képviselő-testület a saját erő összegét, 17 174 126 Ft-ot az „Egyéb 
pályázati önrész” keret terhére biztosítja. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 
arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése 
esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert  

 a Lökkös Műszaki, Szolgáltató és Oktató Bt.-vel történő, 
pályázatírásra irányuló megbízási szerződés megkötésére, valamint  

 a pályázat elkészíttetésére és határidőben történő benyújtására. 
  

Felelős:  polgármester 
Határidő: azonnal” 
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Ennek a pályázatnak az önrészét a 2010. évi költségvetési rendelet 7. sz. 
mellékletében szereplő Egyéb pályázati önrészek terhére biztosította a 
Képviselő-testület, azonban a mai napig nem született eredmény a döntéshozó 
szervek és a közreműködő hatóságok átalakítása miatt. Amennyiben az idei 
évben mégis születne döntés a pályázatról, úgy a támogatási szerződés 
megkötésének időigénye miatt nem kerülhetne sor az önrész felhasználására, 
ezért javaslom a forrás felszabadítását azzal a megkötéssel, hogy a következő 
évi költségvetésben a 426/2009. (IX.22.) Kt. határozat szerinti önrészt – 17 
174 126 Ft-ot – a Képviselő-testület biztosítja. Az így felszabaduló forrás 
terhére olyan szükségessé váló sürgős feladatokat végezhetünk el az év végéig 
(a Képviselő-testület döntésével), melyekre az idei költségvetés nem nyújt 
fedezetet. 
 

 A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot nyújtom be: 
 

 
Határozati javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete annak 
érdekében, hogy a 2010. évben a későbbiekben szükségessé váló 
feladatokra forrást biztosítson, úgy dönt, hogy 426/2009. (IX.22.) Kt. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

„A Képviselő-testület a saját erő összegét, 17 174 126 Ft-ot az „Egyéb 
pályázati önrész” keret terhére biztosítja.” szövegrész helyébe az 
alábbiak lépnek: 

„A Képviselő-testület a saját erő összegét, 17 174 126 Ft-ot 2011. évi 
költségvetésében biztosítja.” 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot 2011. 
évi költségvetés összeállításánál vegye figyelembe. 

Határidő:   Folyamatos  
Felelős:   Polgármester 

 
 

 
Budakalász, 2010. október 19. 
 
 

Rogán László 
Polgármester 


