
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 29/2018. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. február 15-i ülésére 

 
Tárgy: a 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján támogatásban részesült pályázat szakmai  

tartalmának módosítása a Napfény Óvoda tornaszobájának kiépítése tartalommal  
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    Róth Istvánné Jogi és Pályázati Iroda 
    Szili Adrián Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  ESZSB 2018. február 14-i ülésén 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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 helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 

törvény (Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra címmel 2017. márciusában, 

amelyre Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a Budapest IX. Kerületi 

Kosztolányi Dezső Általános Iskola tornaterem bővítmény építésre vonatkozó pályázatot 

nyújtott be 2017. április 28.-án. A pályázatban benyújtott költségvetés alapján az igényelt 

támogatás összege 20.000.000 Ft, a pályázatban vállalt önrész összege - a 112/2017. (IV. 

20.) számú KT határozat alapján - 29.993.709 Ft. A pályázat benyújtását követően az 

Önkormányzat a beruházást saját erőből 2017-es évben megvalósította. 

A pályázatot két fordulóban bírálták 2017. júliusában és októberében, mely szerint a 

pályázat nem nyert támogatást. 

A Magyar Államkincstár 2017. október 4.-én kelt tájékoztató levelében értesítette 

Önkormányzatunkat, hogy egy másik forrásból (1717/2017. (X. 3.) Kormány határozat 

alapján), de jelen tárgyú pályázatunkban jelölt célok megvalósítására önkormányzatunk 

30.000.000,- Ft támogatásban részesült, mely önrészt nem igényel. Így a Budapest IX. 

Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola tornaterem bővítmény építésre szakmai 

tartalommal megjelölt támogatás Támogatói Okiratának kiállítása folyamatban van. 

Ezt követően a Magyar Államkincstár 2018. január 5.-én küldött levelében értesítette 

Önkormányzatunkat, hogy a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a Kormány a 

2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata alapján pályázatunk – mely korábban ezen forrásból 

nem került támogatásra – előirányzat-átcsoportosítások alapján egyedi támogatásban 

részesült 20.000.000 Ft összegben. 

Tekintettel arra, hogy a pályázat útmutatója kizárja más, az Európai Uniós vagy hazai forrás 

terhére történő kettős finanszírozás lehetőségét, a tornaterem bővítmény felépítésére nem 

fordítható a megítélt támogatás. A Belügyminisztérium tájékoztatása alapján a beadott 

pályázat szakmai tartalma a megvalósítási időszak alatt módosítható, azzal a feltétellel, 

hogy a fejlesztés célja – óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 

vagy új sportlétesítmény létrehozása – nem változik. Egyeztetve a Városüzemeltetési és 

Felújítási Irodával és a Humánszolgáltatási Irodával a pályázat szakmai tartalmát a József 

Attila lakótelepen található Napfény Óvoda 60 m2-es szabvány szerinti tornaszobával 

történő bővítésére módosíthatjuk, mely szakmai tartalmat előzetesen a Belügyminisztérium 

is jóváhagyott. 

A fejlesztés szakmai indokai az alábbiak: 

 A IX. kerületi József Attila lakótelepen található Ferencvárosi Napfény Óvoda nem 

rendelkezik a mindennapi mozgáshoz, tornafoglalkozásokhoz megfelelő teremmel, 

ezért a kis- és középsős korú gyermekek a csoportszobában mozognak, mely a 

szűkösség miatt nem ad lehetőséget a mozgásfejlesztés maximális kielégítésére, a 

nagycsoportos gyermekek számára a szomszédos általános iskola biztosít megfelelő 

termet a testnevelés foglalkozások megtartásához; 

 A Ferencvárosi Napfény Óvoda Alapító Okiratának megfelelően beszédfogyatékos 

gyermekek ellátását is végzi, amelyhez különösen nagy szükség van a 

mozgásfejlesztés megtartásához a megfelelő nagyságú teremre; 

 Az Óvoda fő célkitűzése a gyermekek készségfejlesztése, melynek elengedhetetlen 

feltétele a gyermekek mozgásigényének folyamatos kielégítése. 



A beruházás becsült összege 48.000.000,- Ft. A támogatás mértéke 20.000.000 Ft, a 

fennmaradó 28.000.000 Ft a 2018-as költségvetésben 4265 Óvodák, oktatási, szociális és 

kulturális intézmények felújítása soron került betervezésre, mely a költségvetés hatályba 

lépését követően áll rendelkezésre. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat szakmai tartalmának 

módosítását támogatni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2018. február 6. 

   

 

dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

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

hogy 

 

1. a 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata alapján elnyert támogatás szakmai tartalmának 

módosítását – a Ferencvárosi Napfény Óvoda tornaszobájának kiépítése tartalommal – 

támogatja; 

 

2. A pályázat megvalósításához szükséges bruttó 28.000.000 Ft önrészt biztosítja; 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a szakmai tartalom módosítása, valamint a projekt 

végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye. 

 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 


