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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület előtt is ismert, hogy a Napsugár Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában az 

óvodai kapacitásbővítésre két pályázat került korábban benyújtásra.  

 

A Területi Operatív Program keretében (a továbbiakban: TOP) a „TOP-1.4.1-15. A 

foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra támogatási kérelem került benyújtásra 

bruttó 138.377.365 Ft összegre, 100 %-os támogatás-intenzitás mellett. A pályázatban az 

önkormányzat tulajdonában lévő Bessenyei u. 4-5. számú óvoda ingatlanán (korában Matáv 

épület) két csoportszoba és a hozzátartozó kiszolgáló-helyiségek kerülnének kialakítására, 

valamint az épülethez tartozó udvart terveztük felújítani.   

 

Mivel a TOP pályázatokra 2017. május elejéig nem született meg a döntés, így a 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló törvény 3. sz. melléklete alapján az óvodai kapacitásbővítést 

célzó beruházások támogatására kiírt pályázati felhívásra is benyújtotta Önkormányzatunk 

2017. május 9-én a támogatási kérelmét.  A hazai forrásra vonatkozó pályázatban szintén „A 

foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztése” című projektünk valósulhat meg ugyanazon az ingatlanon, de 

csökkentett műszaki tartalommal két csoportszoba kialakítása a hozzátartozó helyiségekkel. A 

beruházás összköltsége - tervezési költséggel együtt - bruttó 85.372.133 Ft. Az igénybe vehető 

maximális támogatás összege 50 férőhely esetében bruttó 70.000.000 Ft, így a beruházás 

megvalósításához szükséges önerő összege bruttó 15.372.133 Ft.  

 

2017. augusztus 08-án a Nemzetgazdasági Minisztérium döntése értelmében pályázatunk bruttó 

35.000.000 Ft támogatásban részesül, amely egy csoportszoba kialakítását (25 férőhellyel) teszi 

lehetővé. A csökkentett támogatáshoz az előzetes egyeztetések alapján szükséges még bruttó 

16.176.470 Ft önerő, így a beruházás összköltsége bruttó 51.176.471 Ft. 

 

A Képviselő-testület 2017. október 19-én tárgyalta az óvoda kapacitásbővítését célzó 

beruházásra vonatkozó előterjesztést. A 121/2017. (X.19.) számú képviselő-testületi 

határozatban a Nemzetgazdasági Minisztérium által nyújtott támogatást elfogadja, valamint a 

beruházáshoz szükséges önerőt a 2018. évi költségvetés pályázatok előkésztésére elkülönített 

céltartalékból biztosítja.  

 



2017. december 5-én a Területi Operatív Program keretében benyújtott pályázatunkat az 

Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte, bruttó 138.377.365 Ft összegre, 100 %-os 

támogatás-intenzitás mellett.   

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által megküldött - 

csökkentett műszaki tartalommal és 35.000.000 Ft támogatási összeggel szereplő - Támogatói 

Okirat hatályát veszíti, mivel nem nyújtható támogatás olyan feladatellátási helyre, amelyre a 

2014-2020. évek közötti uniós programozási időszakban óvodai kapacitásbővítést célzó 

beruházásra támogatásban részesült a települési önkormányzat, ezzel együtt szükséges a 

121/2017. (X.19.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása, hiszen Önkormányzatunk 

elsődleges érdeke, hogy az uniós projektünk valósulhasson meg a 138.377.365 Ft  támogatási 

összeggel, 100 %-os támogatási intenzitással. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

 

Polgár, 2017. december 07. 

 

 

 

 

Tisztelettel:  
 

 

 

 

 
 

         Tóth József 

         polgármester 

 

  



Határozati javaslat 

…/2017. (…) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az óvodai 

kapacitásbővítését célzó beruházásra vonatkozó 121/2017. (X.19.) határozat visszavonására” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

1. A Képviselő-testület a 121/2017. (X.19.) számú határozatát az előterjesztésben 

foglaltak alapján visszavonja.  

 

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által 

nyújtott támogatásról szóló Támogatói Okirat hatályát veszíti.   

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00002 

kódszámú "Építsünk jövőt gyermekeinknek!" című uniós pályázatunkhoz kapcsolódó 

támogatási szerződés aláírására.   

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

 


