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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. január 26-i ülésére  
 
 

Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
benyújtandó pályázatról 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdetett az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”.  
A pályázat célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsödébe és óvodába járó gyermekek 
minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, 
feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, 
felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a mindennapos 
testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi 
közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. 
 
A Képviselő-testület 103/2015. (V. 27.) számú határozata alapján 2015. évben Kistarcsa Város 
Önkormányzata benyújtotta támogatási kérelmét a Gesztenyés Óvoda hőszigetelésére, a 
Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornatermének felújítására, 
valamint az Aulich Lajos utca aszfaltburkolatának felújítására.  
A pályázat keretein belül a Gesztenyés Óvoda hőszigetelése valósult meg, melynek 
összköltsége 31 578 950 Ft volt.  
 
2016. évben a Simándy József Általános Iskola tornatermének és öltözőinek felújítására, 
valamint a Hunyadi utca, Petőfi utca, Szent Imre köz, Aradi utca, valamint a Szent László utca 
egyes szakaszainak felújítására nyújtottunk be támogatási igényt, a Képviselő-testület 
131/2016. (V.25.) számú határozata alapján. A támogatási igény forráshiány miatt nem 
részesült támogatásban. 
 
2017. évben a Képviselő-testület 108/2017. (IV.26.) számú határozata alapján az 
Önkormányzat benyújtotta támogatási kérelmét a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda mindkét 
feladatellátási helyén megvalósítandó fejlesztésekre. Első körben a pályázat forráshiány miatt 
nem részesült támogatásban, de a Kormány 2017. év végi forrásátcsoportosításának 
köszönhetően támogatást nyert. A projekt 2019. április 16. dátummal valósult meg, 
összköltsége 35 294 118 Ft volt. 
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2018. évben pályázati kiírására az Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Képviselő-
testület 90/2018. (IV. 25.) sz. határozat számú határozata alapján, a Petőfi Sándor utca, Móra 
Ferenc utca középső szakasza, valamint a Nyírfa utca felújítása vonatkozásában. A 
beruházás 2019. május 23. napján megvalósult, a projekt összköltsége 46 288 979 Ft volt. 
 
A 2019. évi pályázati kiírásra is sikeres támogatási igényt nyújtottunk be, a 124/2019. (V.29.) 
számú határozat alapján, melynek keretében a Deák Ferenc és az Árpád utca egy részének 
felújítására került sor, összesen 40 000 000 Ft összegben. 
 
A 2020. évben megjelent felhívásra a Képviselő-testület 177/2020 (VII.22.) számú határozata 
alapján 39 999 455 Ft támogatásra nyújtottba kérelmét a Csömöri utca útburkolatának 
felújítására, valamint a Pozsonyi utca járdaburkolat egy részének felújítására. A 
támogatási kérelem forrás hiány miatt nem nyert támogatást.  
 
A 2021. évben megjelent felhívásra Kistarcsa Város Önkormányzata a Képviselő-testület 
37/2021. (II.24.) számú határozata alapján ismételten benyújtotta támogatási kérelmét az előző 
évben már benyújtott és forráshiány miatt nem támogatott Csömöri utca útburkolatának 
felújítása és Pozsonyi utca egy részének járdafelújítása vonatkozásában. A támogatási 
kérelem pozitív elbírálásban részesült, a projekt 36 373 763 Ft támogatásból 2021. év 
végén megvalósult.  
   
A felhívás által tartalmazott pályázati célok közül a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
jogcím igénylése a leginkább indokolt az alábbiak szerint: 
 

- Belterületi utak, járdák, hidak felújítására igényelt támogatás: 38 338 659 Ft, 
vállalandó önrész 35%, azaz 20 643 893 Ft  
beruházás maximális bruttó költsége 58 982 552 Ft 
 

A támogatás intenzitása függ a megvalósítandó alcéltól, valamint az egy lakosra jutó adóerő-
képességtől, mely jelen esetben 28 531 Ft-ot jelent, így a támogatás intenzitása 65%. 
 
A támogatási kérelem elektronikus úton történő benyújtásának határideje 2022. február 04., 
melyről a miniszter 2022. március 31. napjáig dönt. 

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okirat elfogadására rendelkezésre álló határidőt 
követő 7 napon belül történik. A támogatás felhasználásának végső határideje 2023. december 
31. 

A pályázati alcél tekintetében az alábbi fejlesztéseket javasolt megvalósítani:  

Kistarcsa, Völgy utca felújítása a Kölcsey Ferenc utca Völgy utca kereszteződésétől a Lidl üzlet 
parkoló bejáratáig terjedő szakaszon 258 m hosszúságban 5 m szélességben. A tervezett 
szakaszon mindkét oldalon szegély épül. A szegély mellett összegyűjtött csapadékvíz 
surrantókon keresztül az út menti árokba kerül bevezetésre. A meglévő földárok gyephézagos 
kőburkolattal kerül burkolásra, az érintett átereszek felújításra kerülnek. A utca páros oldalán a 
Kölcsey Ferenc utcától a járda 110 m hosszon felújításra kerül térkő burkolattal. Az érintett 
szakaszon 1 db sebességcsökkentő borda kerül telepítésre.  
 
A projekt megvalósítása műszaki ellenőr alkalmazása mellett valósul meg, melynek költsége a 
pályázat költségvetésében betervezésre kerül. 
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A tervezett beruházás hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem tartalmaz. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
            
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Belügyminisztérium által meghirdetett, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot nyújt be a 2143 
Kistarcsa, Völgy utca (hrsz 378/5.) fejlesztése vonatkozásában, 38 338 659 Ft támogatási 
összegre.     
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20 643 893 Ft önrész összegét 
a tárgyévi tényleges forrás lehetőségei függvényében Kistarcsa Város Önkormányzata 
2022. évi költségvetésében biztosítani kívánja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat dokumentáció 
összeállítására, a jognyilatkozatok megtételére, valamint a pályázatot határidőben 
történő benyújtására. 
 
Határidő:  azonnal, pályázat benyújtása tekintetében 2022. február 04. 
Felelős:  Juhász István polgármester 
 

 
Kistarcsa, 2022. január 13. 
 
 
 
 

  Juhász István 
           polgármester 
 
 
 
 
 

 


