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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  

2019. május 23-i ülésére 

 

 

 A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

Tárgy:  Pályázat benyújtása a 2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására  

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő: Csöngető Petra pályázat előkészítő 

Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző 

   

      

 

Az előterjesztést megtárgyalta:  

 

Humán Erőforrás Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 

 

 

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

  Bérczes Beáta          Sándor Tamás            dr. Ignácz Anita Éva 

     jogi előadó               aljegyző                jegyző 

 

 

Várpalota Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) 

Önkormányzati rendeletében a fedezet rendelkezésre áll. 

 

 

        Szabó Mónika 

             pénzügyi irodavezető 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével pályázatot hirdetett Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 

önkormányzatok feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására. 

 

A támogatás célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által 

fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő 

ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös 

önkormányzati hivatal székhelyének fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység 

biztosítása érdekében. 

Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, 

valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra 

fejlesztések megvalósulása. 

 

Pályázati alcélok: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: 

intézményfejlesztés) 

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének –

kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása 

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés) 

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 

szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a 

továbbiakban: egészségügyi fejlesztés) 

ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a 

továbbiakban: hivatalfejlesztés) 

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, 

vagy új létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés) 

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

 

Egy önkormányzat az a)-c) pontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az 

a) pont (intézményfejlesztés) szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése 

támogatható. Kizárólag az aa) és ab) alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy 

intézményen belül több feladatellátási helyen megvalósuló fejlesztésre támogatás. 

 

Várpalota Város Önkormányzata a pályázat keretein belül a Szivárvány Tagóvoda és 

Bölcsőde fejlesztését kívánja megvalósítani. 

 

 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A támogatás mértéke 

függ a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől, mely Várpalota Város Önkormányzata 

esetében 23.009 Ft/fő, így 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést 

végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: 

óvodafejlesztés) alcélra maximálisan 30.000.000 forint támogatást igényelhet 15%-os önerő 

biztosításával. 

 

 



 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen!  

 

 

Várpalota, 2019. május 14.     

 

 

        Campanari-Talabér Márta 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete                     Határozati javaslat 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. május 23-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

………/2019. (V. 23.) képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy az 

Önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat, ab) pontja 

szerinti, 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző 

intézmény infrastrukturális fejlesztésére, felújítására, belső átalakítására bruttó 

35.294.117 Ft összegben. 

2.) Az Önkormányzat eredményes pályázat esetén a Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde 

fejlesztését (8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 3.) kívánja megvalósítani.  

3.) A teljes projektköltség: bruttó 35.294.117 Ft 

A pályázati forrásból várható támogatás mértéke 85%: bruttó 29.999.999 Ft 

Önkormányzati becsült saját forrás mértéke 15%: bruttó 5.294.118 Ft 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat 

esetén az Önkormányzat saját forrásának összegét, bruttó 5.294.118 Ft önerőt, a 2019. 

évi költségvetésből biztosítja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Csöngető Petra pályázat előkészítő 

      

      

 

V á r p a l o t a ,  2019. május 23. 

 

 

Campanari- Talabér Márta                   dr. Ignácz Anita Éva 
  polgármester               jegyző 


