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Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 
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 :1042 Budapest,  István út .  14  : 231-3163 Fax: 231-3152 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2009. március 31-i ülésére 

 
 
Tárgy: A bölcsődék és közoktatási és köznevelési intézmények infrastrukturális 

fejlesztése, valamint a közösségi buszok beszerezése támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló pályázathoz önkormányzati 
önrész biztosítása  

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Az Önkormányzati Miniszter 8/2009. (II.26.) ÖM rendeletének 1. §-ában foglaltak 
szerint  a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 
5. számú melléklet 20. pontja szerint a közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztésére 3100 millió forint előirányzat szerepel. 
 
A pályázat feltételeiről és az igénybevétel módjáról a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet 
tartalmaz előírásokat. A támogatásra az óvodát, általános iskolát fenntartó 
települési önkormányzat nyújthat be pályázatot. Az igényelt támogatás 
összege intézményenként (OM azonosítóként) maximum 20 millió forint. Egy 
pályázó legfeljebb 3 óvoda és 3 általános iskolai intézmény fejlesztésére 
pályázhat.  
 
A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke a településen megvalósuló 
fejlesztések esetében a szükséges összeg 80%-a.  
 
A hatáskörrel rendelkező Alpolgármester Asszony tájékoztatása szerint Újpest 
Önkormányzata által fenntartott intézmények esetében 3 óvoda és 3 általános 
iskola fejlesztésére lenne célszerű pályázni. Így kedvező döntés esetén összesen 120 
millió forint támogatást nyerhet Önkormányzatunk, melynek önrésze 30 millió 
forint. 
 
A Képviselő-testületnek kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozólag, hogy az 
Önkormányzat a támogatás elnyerése esetén a szükséges önerőt költségvetésében 
biztosítja.   
 
A fentiekre hivatkozva az alábbi javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-
testület elé. 
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Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy: 
- Támogatja „a bölcsődék és közoktatási és köznevelési intézmények 

infrastrukturális fejlesztése, valamint a közösségi buszok beszerezése támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről” szóló pályázaton való részvételt.   

-    A pályázat kedvező elbírálása esetén a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 
az Angol Tagozatos Általános Iskola, a Szűcs Sándor Általános Iskola, a Megyeri 
Úti Általános Iskola, a Csányi Óvoda, a Vörösmarty Tagóvoda és a Liget Óvoda 
kerüljön fejlesztésre.  

-  Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatást (önrészt) 30 millió forintot költségvetésében 
biztosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 
    Belán Beatrix alpolgármester 
 
Határidő: Azonnal 
 
 
Újpest, 2009. március 25. 
 

       
  Dr. Trippon Norbert 

 
 

 
Előterjesztést készítette: Moldván Tünde referens 


