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      Iktató szám: 83/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. április 20-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásra” című pályázati kiírás alapján a Kosztolányi Dezső 
Általános Iskola tornaterem bővítmény építésre vonatkozó 
pályázat benyújtására  

 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. április 19-i ülésén 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária 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! 

 

2017. március 23-án jelent meg az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásra - 2017” című pályázati kiírás. A pályázat keretében lehetőség van az 

önkormányzatok által fenntartott intézmények fejlesztésére, ezen belül óvodai, iskolai és 

utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújítására, vagy új sportlétesítmény 

létrehozására. 

 

Önkormányzatunk több olyan fejlesztést is tervez 2017-ben, melyekre elkülönített a 

költségvetésében meghatározott keretet. Ezek közül a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 

felmérése alapján a Kosztolányi Dezső Általános Iskola (1091 Budapest, IX. ker., Ifjúmunkás 

utca 1. sz.) tornaterem bővítmény építéséhez szükséges előkészületek megtörténtek, a tervezői 

költségbecslés végösszege bruttó 50.000.000,- Ft., a bővítéshez a Belső-Pesti Tankerületi 

Központ - mint az ingatlan vagyonkezelője - hozzájárult. 

 

A megvalósítandó fejlesztés rövid leírása 

A Kosztolányi Dezső Általános Iskolában bővítményként gyógytestnevelési/erőnléti terem 

kialakítására kerül sor. A tervezett új kis tornateremben elsősorban talajgyakorlatok, 

tornagyakorlatok és gimnasztikai gyakorlatok elvégzésére lesz lehetőség. 

A pályázat összköltsége: bruttó: 50.000.000 Ft 

A támogatás mértéke: 50% (vissza nem térítendő támogatás) maximum 20 millió forint 

Önrész: bruttó 30.000.000 Ft 

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2018. december 31.  

A megvalósítás helyszíne: Kosztolányi Dezső Általános Iskola (1091 Budapest, IX. ker., 

Ifjúmunkás utca 1. sz., Hrsz.: 38236/209 

 

A pályázat benyújtása az EBR42 online rendszer felületén és papír alapon történik. 

Elektronikus feltöltés lezárásának határideje 2017. május 2. 16:00 óra, a papír alapon történő 

benyújtás határideje 2017. május 3.  

 

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

 

A pályázati kiírás alapján kötelezően csatolandó melléklet a képviselő-testületi döntés az 

önerő biztosításáról. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat benyújtását és a 

megvalósításhoz kapcsolódó bruttó 30.000.000 Ft önrész biztosítását támogatni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2017. április 10. 

 

 

dr. Bácskai János s.k. 

polgármester  

 

  



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

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

hogy: 

1. pályázatot nyújt be a Kosztolányi Dezső Általános Iskola (1091 Budapest, IX. ker., 

Ifjúmunkás utca 1. sz.) tornaterem bővítmény építésére a „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázatra,   

 

2. a pályázat megvalósításához kapcsolódó bruttó 30.000.000 Ft összegű önrészt 

biztosítja, 

 

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

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2017. május 03. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


