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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

kiírt pályázaton történő indulásra 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző 
intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása. 
 
Elszámolható költségek:  épület felújítására, fejlesztésre, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, 
nyílászárócserére, hőszigetelésre, az épülettel kapcsolatos karbantartási munkálatokra és a 
feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére.  
Önrész az adóerő képesség alapján: 25% 
A pályázaton a Budakalászi Bölcsőde Budai úti székhelyén lévő épület teljes gépészeti, tető 
és homlokzat szigetelés felújításának megvalósításának céljából indulunk. Az intézmény 
kihasználtsága évek óta meghaladja az elvárt 60-70%-ot, a 2016/2017-es nevelési évtől a 
jelen felvételi adatok ismeretében teljes kihasználtsággal, maximális gyermeklétszámmal 
működik majd az intézmény. Az épület átfogó felújításra szorul, amely első fázisa lenne a 
gépészeti (fűtés, villany, víz, csatorna) felújítás. Ezzel a működtetési költségek is jelentőse 
mértékben csökkenthetőek lennének. A teljes költség bruttó 40 millió Ft, amelyből 30 millió 
Ft támogatási összeg igényelhető. A pályázaton a maximálisan pályázható (30 millió Ft.) 
támogatást kívánjuk elnyerni, 10 millió Ft önrész vállalásával. 

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

 

Elszámolható költségek: 
A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú közutak, járdák, hidak felújításához, 
korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.  

a. szilárd burkolatú közutak felújítása,  

b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítás),  

c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, 
felüljáró, áteresz, alagút, aluljáró, támfal),  

d. a közút és annak közvetlen környezetében keletkező csapadék vízelvezetését szolgáló 
nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése (burkolt árok, csatorna) 
fedlapok, víznyelő rácsok cseréje)  

e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása 
(pl. meglévő korlátok, parkolás gátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, 
útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, 
korszerűsítése)  

Az önrész mértéke a kiírás és az adóerő képesség alapján: 35%. Támogatási összeg 
maximuma tízezer fő lakosságszám feletti település esetében: max. 30 millió Ft 

Az Önkormányzat a Budakalász, Szentendrei út 1-15.sz.ingatlanok előtt húzódó járda 
felújítását kívánja megvalósítani a támogatásból, amely a tavalyi évben felújított Szegfű utca 
és Szentendrei út második szakaszának felújításához jól illeszkedik. 

 

A megrendelt műszaki és költségtervek alapján az alábbi költségek jóváhagyása szükséges: 



  nettó bruttó arány 

 Bölcsőde építészet: 

homlokzati hőszigetelés, 

padlásfödém 

hőszigetelés, tető 

felújítás, víz, villany 

korszerűsítés        25 134 629,0 Ft          31 920 979 Ft  50,344% 

 Bölcsőde 

fűtéskorszerűsítés           4 080 000,0 Ft            5 181 600 Ft  8,172% 

 Bölcsőde napelem           1 781 434,0 Ft            2 262 421 Ft  

4,570%  Bölcsőde tervezés              500 000,0 Ft               635 000 Ft  

 Járda építés        18 429 880,0 Ft          23 405 948 Ft  36,914% 

 Összesen        49 925 943,0 Ft          63 405 948 Ft  100,00% 

 

        Nettó összköltség   Bruttó összköltség  Támogatás Saját forrás 

Bölcsőde összesen        31 496 063,0 Ft          40 000 000 Ft     30 000 000 Ft    10 000 000 Ft  

Járda összesen        18 429 880,0 Ft          23 405 948 Ft     15 213 866 Ft       8 192 082 Ft  

             49 925 943 Ft          63 405 948 Ft     45 213 866 Ft    18 192 082 Ft  

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

Határozati javaslat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. évi központi 
költségvetésről szóló törvény szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” az önkormányzat pályázatot nyújt be az alábbi tartalommal:  
A megvalósítandó projekt tartalma:  

- Önkormányzati tulajdonú és fenntartású bölcsőde felújítása  

- Önkormányzati tulajdonú és fenntartású járda felújítása  
 

A beruházással érintett épület, ingatlan pontos címe:  
Budakalászi Bölcsőde:  2011 Budakalász, Budai út 10., 1700/3 hrsz.  
Belterületi járda:   2011 Budakalász, Szentendrei út,  1291/19 hrsz és 1598 hrsz. 
Támogatási igény:   bruttó 45.213.866 Ft  
Saját erő:    bruttó 18.192.082 Ft 
Összes beruházási költség:  bruttó 63.405.948 Ft 
A Képviselő-testület a beruházásokhoz szükséges önrész - bruttó 18.192.082 Ft, azaz bruttó 
tizennyolc millió egyszázkilencvenkettőezer nyolcvankettő forint - összegének fedezetét a 
2016. évi költségvetési rendelet 11.sz. mellékletének 4. sorából, a „Pályázat önrész” terhére 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és 
benyújtására. 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: 2016. június 2. 
 

Budakalász, 2016. május 26. 

Rogán László  

polgármester 


