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KEREPES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 
 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.  (28) 561-050  (28) 561-060 

@ jegyzo@kerepes.hu 

 
 

 

E l ő t e r j e s z t é s  

 

 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012.(XII.21.) 

önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

 

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26-i ülésére 

 

 

18. napirendi pont: Meseliget Óvoda vízszigetelési munkáinak pályázaton történő részvétele 

Előterjesztő: Oláh János jegyző 

Az előterjesztést tárgyalja: Településfejlesztési és Idegenforgalmi, Pénzügyi és Ügyrendi, 

Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az előterjesztéshez csatolt Pályázati Kiírás alapján mód van az önkormányzatoknak 

kiegészítő forrásokat szerezni az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására. 

Az általános pályázati célok megjelölésén túl a pályázati alcélok is föl vannak sorolva a), b), 

c) pontokba szedve. Polgármester úr egyeztetett Tajti Krisztina óvodavezetővel és a pályázati 

alcélok közül az ab) alpontban meghatározott, 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó 

óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – 

fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés) témakörben javasolják a Képviselő-

testületnek a pályázat benyújtását. 

Az óvoda tagintézményei közül a Meseliget Tagóvoda épületében a vízszigetelési munkálatok 

megvalósításához javasolják a pályázat benyújtását az előterjesztéshez szintén mellékelt 

műszaki tartalom, illetve költségbecslés figyelembevételével.  

A műszaki tartalom meghatározására, illetve a költségbecslés elkészítésére Polgármester úr a 

mellékelt szerződés alapján a Guzsaly 2008 Építész Iroda Kft-t (3100 Salgótarján, Erdész út 

12., képv.: Guzsaly Károly okl. építészmérnök) kérte fel, míg a szükséges pályázati 

dokumentáció elkészítésére és benyújtására az előterjesztéshez szintén mellékelt szerződés 

alapján a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Hermina út 17.) került 

megbízásra. 

A tervező mérnök által elkészített műszaki javaslat és bruttó 32 792 876 forint összegű 

költségbecslés alapján a pályázat keretében a műszakilag indokolt és szükségszerű felújítási 

munkálatok teljes egészét indokolt szerepeltetni attól függetlenül, hogy a pályázati űrlapok 

alapján az elnyerhető támogatás maximális összege 30 millió forint. 

A település adóerő-képességét figyelembe véve, a támogatás intenzitása a fejlesztési 

költség 95%-a, de maximum 30 millió forint, miután Kerepesen az egy lakosra jutó 

adóerő-képesség 18.000,-Ft/fő alatt van. 

Ez azt jelenti, hogy a maximálisan elérhető 30 millió forintos támogatási összegen túl a 

fejlesztési költség legalább 5%-ával megegyező mértékű önerőt kell biztosítania minden 

pályázónak.  
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A Képviselő-testület számára is ismert a pályázatok elbírálásának azon rendje, mely szerint 

előre meghatározó indikátorok mérőszámai alapján kerülnek megállapításra a pályázat 

értékelése során a pontszámok, amelyek mértéke alapján támogatott, vagy nem támogatható 

egy-egy pályázat. Ezen értékelt mérőszámok közé tartozik a pályázó által vállalt önerő 

mértéke, valamint a benyújtott pályázat műszaki egységessége és indokoltsága is.  

 

Az előzetesen elküldött előterjesztés tervezethez képest – egyeztetve a Pro Regio Kft. 

szakembereivel – eltérés lesz ezen pontosított előterjesztésben, miután a mérnök által 

műszakilag és funkcionálisan indokolt műszaki tartalomhoz képest a „pályázat-

specifikus” műszaki tartalom, illetve elszámolható költségek mértéke változott, 

31.886.963 Ft-ra módosult. A szakmai javaslat alapján a maximális 30 millió forintos 

támogatási összeg igénybe vehető, az Önkormányzat által biztosítandó önerő mértéke 

1.886.963 Ft. Tekintettel arra, hogy a pályázat pontos műszaki tartalma még egyeztetés 

alatt áll, reális esély van arra, hogy a jelen előterjesztésben rögzített önerő mértéke még 

kis mértékben változhat.  

 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Pro Regio Kft-vel kötött megállapodás alapján, 

közreműködésével készített pályázatot az ebr42 rendszeren keresztül kell benyújtani 2018. 

május 2-i határidővel. A Képviselő-testület az április 26-i ülésén két önkormányzati 

pályázatról is döntést fog hozni egy időben, amelyek közül az önkormányzati utakra és azok 

járulékos létesítményeire – járda, csapadékvíz – vonatkozó költségekre a 2018. évi 

költségvetés tartalmaz fedezetet, ellenben a jelen előterjesztésben megjelölt beruházási cél 

fejlesztési költségét az Önkormányzat költségvetése nem tartalmazza. Amennyiben az utakra 

vonatkozó pályázat eredményes, viszont az óvodára vonatkozó pályázat nem, akkor az utakra 

tervezett saját költségvetési forrásból a Képviselő-testület át tud csoportosítani az óvodában 

elvégezni tervezett beruházásokhoz, ellenben az utakra vonatkozó pályázat 

eredménytelensége esetén a nyertes óvodai pályázathoz szükséges saját erő biztosítása is 

költségvetési átcsoportosítást fog igényelni. 

A saját erő mértékének összege 1.886.963 Ft, miután a 95%-os támogatási intenzitás esetén 

ez meghatározható a maximálisan támogatható 30 millió forintos projektösszegből.  

 

…/2018.(IV.26.) Kt. határozati javaslat: 
 

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

Franka Pál Tibor polgármester és a Tajti Krisztina óvodavezető 

javaslatát és az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázati felhívásban 

szereplő pályázati alcélok közül az ab) alpontban meghatározott, 

70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést 

végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem 

járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés) 

témakörben kíván pályázatot benyújtani. 

Ezzel kapcsoltban elfogadja és jóváhagyja a Képviselő-testület, 

hogy a Polgármester a pályázathoz szükséges műszaki 

dokumentáció elkészítésével megbízott mérnököt, valamint a 

pályázati dokumentáció elkészítésével és benyújtásával 

megbízott gazdasági társaságot kiválasztotta.  

Elfogadja a Testület az előterjesztéshez csatolt, a Guzsaly 2008 

Építész Iroda Kft. részéről (3100 Salgótarján, Erdész út 12.) 

Guzsaly Károly okl. építészmérnökkel, valamint a Pro Regio 

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 
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Budapest, Hermina út 17.) részéről Varga Tamás ügyvezető 

igazgatóval megkötött szerződéseket. 

A Képviselő-testület a pályázat előkészítése érdekében 

megkötött szerződések bruttó 635 000 forint összegű költségeit, 

díjait az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az 

Önkormányzat dologi kiadásainak előirányzatából kívánja 

biztosítani. 

A Képviselő-testület elfogadja, hogy a mérnök által javasolt és 

szükséges műszaki tartalmú beruházásból a Pro Regio Kft. 

javaslata alapján 30 000 000 forint mértékű támogatási igényt 

lehet érvényesíteni, amelyhez 1.886.963 forint mértékű 

önkormányzati saját forrás szükséges. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a benyújtandó 

pályázat keretében a támogatási intenzitás 95%, de maximum 30 

millió forint, s a pályázathoz szükséges 1.886.963 forint mértékű 

saját erőt az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 

felhalmozási célokra elkülönített előirányzat terhére kívánja 

biztosítani. 

Határidő: 2018.05.02. 

Felelős: Franka Pál Tibor polgármester 

 

Kerepes, 2018. április 25. 

 

 

 

 

Oláh János 

jegyző 

 

 

 

 


