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M E G H Í V Ó 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2016. június 16-án (csütörtök 16.00 órakor 
 
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 

 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz.4. 
 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" tárgyú pályázattal 
kapcsolatos döntés kijavítására 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
 
Gyál, 2016. június 15.  
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat "Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása" tárgyú pályázattal 
kapcsolatos döntés kijavítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelősminiszterrel közösen pályázatot hirdetett 
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) 
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra. 
 
A pályázat főbb adatai: 
Beadási határidő:   2016.06.09. (elektronikusan) 
Maximális támogatási összeg: 1.a) cél: 30.000.000, 1.b) cél: 20.000.000,- Ft, 1.c) cél: 30.000.000,- Ft; 
Támogatás mértéke:  adóerő-képességtől függően, Gyál városra a) célra 75%, c) célra 65%; 
 
A pályázat a 113/2016.(V.26.) sz. képviselő-testületi határozat alapján határidőben benyújtásra került, majd az 
előterjesztéshez mellékelt hiánypótlási felhívást kaptuk, melynek teljesítésére 5 naptári nap áll rendelkezésünkre. 
A hiánypótlási felhívás harmadik francia bekezdésében szerepel a képviselő-testületi határozatban szereplő 
határidő módosításának szükségessége, mert sajnálatos adminisztrációs hiba folytán a végrehajtás határidejénél 
2016. év helyett 2015. szerepel. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, kijavítva a 113/2016.(V.26.) sz. önkormányzati határozat 
végrehajtási határidejét úgy dönt, hogy: 

1. támogatja a "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra" tárgyú pályázat 
benyújtását, az előterjesztés mellékleteként csatolt pályázati adatlap szerinti adatokkal. 

2. az a) cél (Védőnői épület felújítása) tekintetében a pályázathoz szükséges 12 367 646,- Ft önrészt a 
2016. évi költségvetésének 5. számú mellékletének céltartalékában szereplő Pályázattól függő 
beruházások önrésze sor terhére biztosítja. 

3. az a) cél (Védőnői épület felújítása) tekintetében a pályázat kiegészítéseként, önerőből történő 
bővítéshez szükséges 39 063 037,- Ft önerős költséget a 2016. évi költségvetésének céltartalékában 
szereplő, Pályázattól függő beruházások önrésze sor terhére biztosítja. 

4. a c) cél (Árpád utca felújítása) tekintetében a pályázathoz szükséges 6 406 301,- Ft önrészt a 2017. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 

5. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. július 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 
 
Az előterjesztést készítette: Egry István 
 

Gyál, 2015. június 15. 
Donhauzer Ádám 

ügyvezető igazgató 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: Hiánypótlási felhívás 
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