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ELŐTERJESZTÉS 
 
Tárgy:  A „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése” megnevezésű projekt 
benyújtására vonatkozó 19/2021. (II.15.) sz. határozat visszavonása és a tárgyban új 
határozat meghozatala 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörében 2021. február 15. napján, 19/2021. (II. 15.) számú határozatával döntött az 
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése című projekt benyújtásáról, valamint az igényelt 
támogatás mértékéről. 

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 
2021. január 1-én hatályba lépett módosítása miatt a Tipegő Bölcsőde épület 2. ütemének 
megépítésére vonatkozó kiviteli terv tervkorszerűsítése vált szükségessé. Az épület eredetileg 
költségoptimalizált energia szintre volt megtervezve, melyet a jelenlegi szabályok miatt közel 
nulla energiaszintűvé kell áttervezni. 

Az átterveztetés költsége, valamint a kivitelezési költségek várható emelkedése miatt a projekt 
összköltségének emelése szükséges. A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a költségek 
100%-ban elszámolhatóak. 
Tekintettel a projekt összköltség emelkedésére, a 19/2021. (II.15.) sz. határozat visszavonása 
és helyette új határozat meghozása szükséges. 
 
A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára a koronavírus járvány miatti 
veszélyhelyzetre, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel a polgármester jogosult.  
 

I. Határozati javaslat 
 

 
Kistarcsa Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében- úgy dönt, hogy a 19/2021. (II.15.) számú határozatát 
visszavonja. 
 

 



Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

II. Határozati javaslat  
 
 
Kistarcsa Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében- úgy dönt, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata támogatási 
kérelmet nyújt be a VEKOP-6.1.1-21 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 
bővítése” című pályázati felhívásra az alábbiak szerint: 
 
- A projekt címe: Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése 
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1./A 
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 3144/28 
- A pályázati konstrukció száma: VEKOP-6.1.1-21 
- A projekt összes költsége: 296 103 652 Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 296 103 652 Ft 
- A pályázat benyújtásakor a VEKOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 

296 103 652 Ft 
 
Kistarcsa Város Polgármestere –úgy dönt, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata a 
projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, 
hogy a projekt megfelel 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. 
 
Kistarcsa Város Polgármestere kijelenti, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlan per- és 
igénymentes, valamint a tulajdoni viszonyai rendezettek. 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a pályázat dokumentációját összeállítja és a pályázatot 
határidőben benyújtja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó jognyilatkozatokat megteszi. 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtásának tekintetében 2021. február 26. 
Felelős: Juhász István polgármester 

 
Kistarcsa, 2021. 02. 23. 

 
 
 
Juhász István 
polgármester 
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