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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő – testület május 28-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat Könyves Kálmán Gimnázium multifunkciós sportpálya felújításához 

kapcsolódó, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 

benyújtására 

 

 

2015. május 13-án jelent meg a kormany.hu oldalon az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására a pályázati kiírás.  

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél 

magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, 

valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység 

biztosítása érdekében.  

Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati 

tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. 

 

Pályázati alcélok:  

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

ményfejlesztés)  

aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző intézmény 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása  

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

kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása,  

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

épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása  

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása  

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,  

c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény 

létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)  

 

A fővárosi kerületek az 1. c alcélra nyújthatnak be pályázatot. A Gazdasági Intézmény felmérése 

megállapította, hogy a Könyves Kálmán Gimnázium területén található multifunkciós sportpálya 

átépítése, felújítása megfelel a pályázati kiírásban szereplő célnak. 

 

A felújítás tervezői költségbecslését a szakmai egyeztetést követően az Újpesti 

Városgondnokság Kft készítette el, melynek összege bruttó 15 245 561 Ft, a felújításhoz 

kapcsolódó eszközbeszerzés (kapu, palánk) árajánlatát a Játszókert Kft. készítette el (1 371 600  

Ft). A felújítás teljes költsége így 16 617 161 FT 
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A támogatás mértéke: 50% (vissza nem térítendő támogatás) 

Önrész: 8 308 581 Ft 

 

A pályázat benyújtása a Magyar Államkincstár online felületén és papír alapon történik.  

Elektronikus feltöltés lezárásának határideje 2015. június 9., a papír alapon történő benyújtás 

határideje 2015. június 10. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat benyújtását és a megvalósításhoz 

kapcsolódó 8 308 581 Ft önrész biztosítását támogatni szíveskedjen. 

 

 

Újpest, 2015. május 28. 

 

 

Dr. Molnár Szabolcs 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. Pályázatot nyújt be Könyves Kálmán Gimnázium multifunkciós sportpálya felújításához 

kapcsolódó, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázatra, 

2. A pályázat megvalósításához kapcsolódó 8 308 581 Ft önrészt a „Beruházási és felújítási 

céltartalék”-ból biztosítja, 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

  

Határidő: 2015. június 10. 

Felelős: polgármester 

 


