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rendkívüli  ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem 
 
 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Javaslat "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntések meghozatalára 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 
 
 
Gyál, 2015. szeptember 11.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály  
  Polgármester 



 
 

Tárgy: Javaslat "Óvodai kapacitásbővítést célzó 
beruházások támogatására" tárgyú 
pályázattal kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – 
pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 
II.5. pontja szerint az önkormányzatok számára óvodai kapacitásbővítésre. 
 
A pályázat főbb adatai: 
Beadási határidő:  2015. március 23.-ig 
Támogatási összeg: 25.001-40.000 adóerő képesség alapján (33.594,- Önkormányzatunkra vonatkozóan) a 
fejlesztési költség 75%-a, de maximum 1,3 millió forint/férőhely 
Támogatás mértéke: maximum a fejlesztési költség 75%-a 
 
Az előkészítés alatt lévő fejlesztési lehetőségek közül a pályázattal kapcsolatos jelenlegi információink szerint a 
Gyáli Liliom Óvoda tervezett felújítása, illetve a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodája esetében van 
lehetőség a pályázat benyújtására, erre vonatkozó szándékát a Képviselő-testület 61/2015.(II.26.) sz. 
határozatában ki is fejezte, azonban a pályázathoz szükséges olyan képviselő-testületi határozat csatolása, amely 
tartalmazza összegszerűen a saját erőt. 
 
A Gyáli Liliom Óvoda tervezett felújításának bekerülési összege a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés 
lezárulásával ismert lett, azonban a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodája esetében a tervezés és 
engedélyeztetés folyamatban van, így a korábbi pályázatra benyújtott, korábban engedéllyel rendelkező tervek 
alapján szerepeltetnénk határozatban a költségeket. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. támogatja az" Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására " tárgyú pályázat benyújtását. 
2. a pályázat magvalósításához szükséges önerőt a Gyáli Liliom Óvoda esetében legfeljebb 215 410 000,- 

Ft+ÁFA összegben a 2015. évi költségvetés 6. számú mellékletében, míg legfeljebb 244 575 000,-
Ft+ÁFA összegben a 2016. évi költségvetésében biztosítja, azonban a 2015. évi költségvetés rendkívül 
feszített voltára, ill. a 2016. évre áthúzódó kötelezettségekre való tekintettel megtesz minden szükséges 
lépést annak érdekében, hogy pályázati, támogatási lehetőséget, kiegészítő forrást vonjon be a 
megvalósításhoz. 

3. a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a Gyáli Tátika Óvoda esetében legfeljebb bruttó 
10 000 000,- Ft összegben a 2015. évi költségvetés 5. számú mellékletében a pályázattól függő 
beruházások soron szereplő összeg terhére, míg legfeljebb bruttó 94 792 534,- Ft összeget a 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja.  

4. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István 
 
Gyál, 2015. március 16. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
         Diera Éva 
       Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 
 
 



Mellékletek: 54/2012 (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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