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ELŐTERJESZTÉS  

 
a Képviselő-testület 2022. április 13-i rendkívüli ülésére  

 
Tárgy: Döntés a „Kistarcsa víziközmű-szolgáltatója új telephelyének kiépítése 
gazdaságfejlesztési céllal” megnevezésű pályázat benyújtásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

2021. december 7. napján a Kormány TOP_PLUSZ-1.1.1-21 kódszámú, „Helyi 
gazdaságfejlesztés” címmel pályázati felhívást tett közzé ipari parkok, iparterületek, 
inkubátorházak fejlesztésére és vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének 
támogatására.  
 
A pályázati kiírás szerint a pályázat keretén belül lehetőség van többek között iparterületek 
kialakítására és meglévők fejlesztésére, továbbá választható, önállóan nem támogatható 
tevékenység keretén belül az Integrált Településfejlesztési Terv felülvizsgálatára, 
módosítására.  
 
A DPMV Zrt., mint Kistarcsa Város víziközmű szolgáltatója üzemelteti Kistarcsa Város 
Önkormányzata, Kerepes Város Önkormányzata és a DPMV Zrt. között aláírt bérleti, 
üzemeltetési szerződés alapján a Kistarcsa 151/4 hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa Kossuth 
L. u. 18. számú ingatlant, illetve a rajta álló 685 m2 bruttó alapterületű épület. A szolgáltatás 
ellátásához nem szükséges ilyen méretű épület, így annak üzemeltetése a kihasználatlansága 
miatt gazdaságtalan. Az ingatlan karbantartása, fenntartása, a közüzemi költségek fizetése 
indokolatlanul magas költségeket ró a Zrt. részére, illetve a korábbi egyeztetések alapján az 
ingatlan jelenleg nem szolgálja olyan önkormányzati feladat ellátását, mely az ingatlanhoz 
kizárólagosan kötődik, ezért célszerű a feladatok ellátását egyéb módon, vagy más 
telephelyen megvalósítani.  
 
A DPMV Zrt. vezérigazgatójával történt egyeztetés során a felek arra jutottak, hogy az 
üzemigazgatóság területén a központi fekvése miatt a Kistarcsa 151/3 hrsz-ú, természetben 
2143 Kistarcsa Kossuth Lajos utca 16/A. 1406 m2 területű ingatlan a legmegfelelőbb az 
üzemeltető részére a telephely kialakítása céljára, így az előírt helyiségek kialakításával a 
feladatellátás gazdaságosabban biztosítható. 
 
Ezen a területen csatlakozik a Kerepes felől jövő gerincvezetékbe a kistarcsai gravitációs 
csatorna, valamint a nagytarcsai szennyvíz nyomóvezeték. Az A2-es szennyvíz átemelő felé 
innen indul a gerinc fővezeték. A fejlesztés keretében az üzemeltető igényeit, illetve a 
feladatellátáshoz kapcsolódó szabályokat figyelembe véve közel 150m2-es új épület építése 

 



valósul meg, napelemek telepítésével, kertrendezéssel, továbbá telken belüli parkolóhelyek 
kialakításával. Az ingatlan közműellátása is megvalósul az elektromos áram és a víz 
bekötésével.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2009-ben készíttette el Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, 
melynek felülvizsgálata, aktualizálása a pályázat keretein belül megvalósítható.  
 
A projekt előkészítettsége:  
 
1) A Polgármesteri Hivatal összeállította a támogatási kérelmet és a kapcsolódó 
dokumentációt. A projekt összköltségének meghatározásához indikatív ajánlatok kerültek 
bekérésre.  
A beérkezett ajánlatok alapján a projekt teljes összköltsége 260 517 486 Ft, mely teljes 
egészében elszámolható a pályázatban nyújtható támogatás terhére. 
A pályázat összeállításánál a beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos 
költségvetéssel került megtervezésre. 
 
Sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés hatályba lépése 2022. szeptemberre várható.  
A pályázat során két mérföldkő tervezése szükséges.  
 
- Az I. mérföldkő elérése a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónap, 

amely időpontig a projekt szakmai-műszaki előkészítését kell megvalósítani.  
(Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, építési/létesítési 
engedélyek, a Felhívás 2.3. és 2.4. pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális 
feltételeknek való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 
dokumentációja, a projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása, Településfejlesztési Terv 
aktualizálása.) 
 
- A II. mérföldkő a projekt fizikai befejezése, amelyre a Támogatási Szerződés hatályba 

lépésétől számított 36 hónap áll rendelkezésre. 
(Fizikai befejezést igazoló dokumentumok) 
 
Az Önkormányzat köteles a megvalósult infrastruktúra valamennyi elemét a projekt 
befejezéstől számított 5 évig fenntartani, annak karbantartási, pótlási, javítási 
költségeire fedezetet biztosítani.  
 
A támogatási kérelem benyújtására első szakaszban 2022. április 19. napig van lehetőség, 
második szakaszban 2022. június 1. – 2022. július 18. közötti időszakban van lehetőség. 
 
Az előterjesztés készítésének időpontjában a támogatási kérelem és a benyújtáshoz szükséges 
költségvetés elkészült, az előírt dokumentumok készítése, beszerzése megtörtént, az adatlapok 
elektronikus oldalon történő töltése folyamatban van, így a támogatási kérelem az 1. körben 
kerül benyújtásra. 
 
 
 
Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
 
 



 
 

Határozati javaslat 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a 
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra 
az alábbiak szerint: 
 
- A projekt címe: Kistarcsa víziközmű-szolgáltatója új telephelyének kiépítése 

gazdaságfejlesztési céllal  
- A beruházással érintett ingatlanok címe: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 16/A.  
- A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi száma: 151/3 
- A pályázati felhívás száma: TOP_PLUSZ--1.1.1-21 
- A projekt összes költsége: 260 517 486 Ft 
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 0 Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 260 517 486 Ft 
- A pályázat benyújtásakor a TOP_PLUSZ forrásból származó támogatás igényelt 

összege: 260 517 486 Ft 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Kistarcsa Város 
Önkormányzata a projekt eredményeként megvalósuló infrastruktúra valamennyi 
elemét a projekt befejezésétől számított 5 évig fenntartja, költségvetésében biztosítja a 
karbantartási, pótlási, javítási költségekhez szükséges fedezetet. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a fejlesztéssel 
érintett ingatlan per- és tehermentes, valamint a tulajdoni viszonyai rendezettek. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap és mellékletei, 
valamint a pályázathoz kapcsolódó jognyilatkozatok aláírására, a pályázat 
benyújtására, valamint a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtásának tekintetében 2022. április 19. 
Felelős: Juhász István polgármester 

 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2022. április 11.                                
                
                                                                  Juhász István 
                                                                             polgármester 


