
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 157/2015. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. június 18-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásáról szóló pályázat benyújtására 
 
Előterjesztő:    Zombory Miklós alpolgármester 
 

Készítette:    Róth Istvánné, Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Államkincstár 2015. június 2-án küldte meg Önkormányzatunknak Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra megjelent pályázati kiírást. A pályázat célja 

központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzatok által fenntartott intézmények 

fejlesztésére, ezen belül a tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei 

nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása. 

 

A Városüzemeltetési és Felújítási Iroda előzetes felmérése alapján, valamint figyelembe véve 

a költségvetésben rendelkezésre álló fedezetet, a pályázati kiírás feltételeinek a Ferencvárosi 

Egyesített Bölcsődei Intézmények közül a Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde felelt meg. A 

felújításhoz kapcsolódó tervezői költségbecslést a szakmai egyeztetést követően a 

Városüzemeltetési és Felújítási Iroda készítette el, melynek végösszege bruttó 59.998.962 Ft. 

 

A megvalósítandó fejlesztés rövid leírása 

A bölcsőde Ferencvárosban a József Attila Lakótelepen található. Az intézmény 1962.évben 

nyitotta meg kapuit 40 férőhellyel.  Egy emeletes épület, az emeleten két, a földszinten két 

csoport szobával, minden szinten a szobákhoz kapcsolódó fürdőszoba és átadó található. 

Általában hátrányos helyzetű családok kevés számban fordulnak elő, ebben a bölcsődében évi 

4-5 kisgyermek. Az intézményben főzőkonyha is üzemel, a főzés a gyermekek és a 

személyzet részére történik. Az épületben távfűtés van. Az épület nagyobb felújításokon nem 

esett át. 

Az épület felújítása két ütemben valósul meg: az első üteme magába foglalja az épület 

elektromos felújítását, az emeleti vizesblokk teljeskörű felújítását, az étkező kialakítását, a 

földszinti és emeleti előterek valamint a WC helyiségek burkolását, a sószoba kialakítását és a 

homlokzati nyílászárók cseréjét is, mely nem terjedt ki a lépcsőházi üvegportálra. A második 

ütemben ennek a cseréjére is sor kerül, valamint a homlokzat utólagos hőszigetelésére – így a 

beruházás során energetikai fejlesztés is megvalósul, mely a pályázat bírálatakor előnyt jelent. 

 

A pályázat összköltsége: bruttó 59.998.962 Ft 

A támogatás mértéke: 50% (vissza nem térítendő támogatás) 

Önrész: bruttó 29.999.481 Ft 

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2016. december 31.  

A megvalósítás helyszíne: Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde Helyrajzi szám: 38236/75 

 

A pályázat benyújtása a Magyar Államkincstár online felületén és papír alapon történik. 

Elektronikus feltöltés lezárásának határideje 2015. június 9., a papír alapon történő benyújtás 

határideje 2015. június 10. A pályázat benyújtása a hiánypótlás teljesítésével válik véglegessé, 

melynek végső határideje a Pályázati Kiírás szerint 2015. június 29. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 8. számú melléklet II.A. 3) pont 

alapján bizottság dönt az 5 millió forint feletti önerőt igénylő, a szakterületéhez tartozó 

pályázat benyújtásáról, amennyiben az önerő biztosítására a költségvetési fedezet 

rendelkezésre áll. A pályázat benyújtásához kapcsolódó önrész a költségvetés 4265. során áll 

rendelkezésre. A Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. június 9-ei rendkívüli 

ülésén döntött a pályázat benyújtásáról. A pályázat véglegesítéséhez szükség van a Képviselő-

testület külön határozatára az önrész biztosításáról.  

 

 



Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2015. június 10. 

 

 

Zombory Miklós s.k. 

alpolgármester  

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

1. egyetért a Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde felújításához kapcsolódó Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására készített pályázat benyújtásával, 

 

2. a pályázat megvalósításához kapcsolódó bruttó 29.999.481 Ft önrészt biztosítja, 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat véglegesítése érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2015. június 29. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

 

 


