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Tárgy: Javaslat pá./ryánatidöntések meghozataláľa a Pitypang óvoda újjáépítésével

A

napirendet rlyúÍJzźrtülésen kell tárgya|ni,

a

döntés elfogadásához egyszerű/4q!gĘ!!91Ę

szav azatĺöbb ség sziikséges.
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Váľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság
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Embeľi Eľőfoľľás Bizottság

x

Hatźrozati javas|at a bizottsáĘ szźlmźra:A Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság es az Embeľi
Erőfoľrás Bizottsáe iavasolia a Képviselő-testiiletnek az e|oteriesztés megtárrya|ásźú.

Tisztelt Képvĺselő.testĺĺlet!

I.
A

Tényá|tás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Képviselő-testiilet a 2I3/f0I4. (K.05.) szÁmű hatfuozatáva| a 2014. évi költségvetésében fedezetet
biztosított a Budapest VIII. kerület Száuados ttt |f-I4. szám a|att ta|áibatő Naprafoľgó Egyesített ovoda
Piýpang Tagóvodája (a továbbiakban: Pitypang ovoda) tervezési szolgáltaLásiíĺa vonatkozőan. A teľvezési
program szeľint egy új, 6 csoportos modern óvodaépület létesiil a jelenlegi játszőudvar helyén, majd az tĄ
épület kivitelezésének végeztévela ľégi,mindvégig üzemelő épület elbontásra kerül. A régi, ľossz á||apotű 4
(elenleg a toľnaszoba źúa|akításávalideiglenesen 5) csoportos intézményépülethelyén 9E!, 4 korábbinál
tágasabb és zöldebb jźúszőkert kialakítrása valósul meg. Az programhoz illeszkedő engedélyes és kiviteli
tervek elkészítéseutźn az új óvodaépĺilet megvalósításához szükséges forľások fedezete elkülönítésľe került
a 20|6. évi kö|tségvetésben. Jelenleg a kivitelezésre vonatkoző közbeszerzési e|járás folyamatban van) a
vállalkozási szeľződéskötésre 20 l 6. máj usában keľĹil sor'

A

beruháuláts

jelen állás szerint önkormányzati forrásbó| valósulna meg' azonban az Önkormźnyzat

folyamatosan igyekszik megfelelő pźůyázati forrásokat találni aberuházás külső fonásból való ťlnanszírozása
érdekében. Magyaľoľszág Kormánya 2016. máľcius 3-án jelentette meg felhívását a Kisgyermeket nevelő
szülök munkavállalási aktivitásának növelése címmel (vEKoP-6.l.1-15 kódszámmal), amely elsősorban a
gyermekjóléti a|ape||étásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az ővodai e||źtáshoz
va|ő hozzźtféľésjavítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szo|gźńő pá|ytzati lehetőség, többek

között

onkormányzatok számtra.

A

pźúyźnatsorźn lehetőség van olyan óvodafejlesztési pĄektek
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r

benýjtásáľa is, amelyek új épület építését
cé|ozzák, ezze| |ehetőséget teremtve Józsefuáros számára a
,,Pitypang ovoda újjáépítése''elnevezésű támogatási kéľelem benýjtására.

A

pźiyźnatonvissza nem térítendo tźtmogatás igényelhető projektenként, 400 millió foľint keretösszegig. Az
elnyerhető támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%o-a' A pá|yźzat benyujtasi

hatrárideje: 20 1 6. május

3 1.

II. A beterjesztés indoka
Tekintettel a Pitypang óvodában tapaszta|ható férőhelyhi ányra, valamint az irńézménynek helyet adó épület
ľossz tnűszaki állapotáľa 'łz l3voúa újjáépítésel.tlvább nem halasztható. Az eľedetileg önkoľmányzati
fonásból megvalósítani tewezett beruhĺázás flnanszirozására azonban a Magyarország Kormánya źůta|
megjelentetett,,Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktiviĺásĺának növelése'' című (VEKOP-6.1.1-15
kódszámú) pá|yźnati konstrukció lehetőséget nyűjt, ezért javasolt, hogy a Józsefuárosi Önkormányzat
benýjtsa a ,,Pitypang óvoda újjáépítése''elnevezésű támogatási kérelmét.A pźiyátzat benyrijtasához
kötelező saját forrást is biztosítani, melyrő| a pá'|yánati feltetelek és az á||arlhźntartásrő| szóló törvény
végrehajtásáľóI szóló 36812011. (XII. 3l.) Korm. ľendelet (Avr.) 75. $ (4) bekezdés a) pontja szerint a
Képviselő-testĺiletnek kell hatiáľozatot honlia' A páńyázat benffitásához szükséges saját forľás fedezete a
20 I 6. év i költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben b iztosított.

A ,,Piýpang ovoda

újjáépítése''elnevezésű tátmogatási kérelem sikeres benýjtasához szükséges a meglévő
önerő mellé plusz foľľást biztosítani rehabilitációs szakmérnök megbuźsára, ame|y a pá|yánati kiíľásban
foglaltak miatt kötelezó fetadatként jelenik meg.

III. Döntés célja' pénzůigyihatása

A döntés célja, hogy az onkorm ányzat pá|yźaatot nýjtson be ,,Pitypang óvoda újjáépítése''címmel a
vEKoP-6.1.l-15 kódYámű pźúyézatikonstľukció keretében. A pźůytaatbenyújtásával lehetővé vá|hat, a
meglévő Pitypang ovoda férőhelybővítésselegybekötött űjjáépítésénekktilsős foľrásokból való
ťlnanszítozása'

Az onkoľmányzat az

eredeti beruhźľ:źsiprogľam szerint a Pitypang óvoda bővítésével6 csoportszobás,
modeľn óvoda építéséttervezi, úgy, hogy a jelenlegi óvoda elbontásra kerĹil és a helyén játszóudvar keľül
kialakításra' Az ővodaépítés20|6' évben indul, megvalósulása 2017, év tavaszttravárhatő. Sikeres pźiyźnat
esetén az onkormrányzattovźhbikiegészitő beruházásokat valósíthat megazúj éptileten.

A

pá|yazô önkormĺányzatnak vállalnia kell, hogy a támogatásból megvalósu|ő beruházźtst,
megvalósításätő| szźlmított5 évig, eľedeti rendeltetésének megfelelően használja.

a

beruházás

Az ővoda újjáépítéséhezsztikséges összeg a költségvetés l1601-es címénekberuházási e|oirźnyzatán
rendelkezésre áll, azonban atźrnogatási kéľelem sikeres benyujtásához sziikséges rehabilitációs szakmérnök
megbizása, ame|y éľdekébentovábbi bruttó 700,0 e Ft fedezet szükséges, melyet javasoljuk az źita|źlnos
tartalékról biztosítani.

Iv.

Jogszabályi köľnyezet

A

Képviselő-testtilet döntését a Magyaľoľszághe|yi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény
41. $13) bekezdése, az á||allńźztaĺásról szőlő 2011. évi CXCV. törvényen, az Avr.75. $-a a|apjanhozza

meg.

Kéťük az a|álbbi hatźrozati javaslat elfogadását.
Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy điint'hogy

1.

a Magyaľország Koľmĺánya á|ta| 2016' mźrcius 3-ĺán megjelentetett ,,Kisgyermeket nevelő szülők
munkavá|lalási aktivitásának növelése'' című (vEKoP-6.l.1-15 kódszámú) felhíváson a Józsefuárosi
onkormányzat támogatási kérelmet nyujt be a ,'Pitypang óvoda újjáépítése''című pľojekt
ťlnanszirozása érdekében,amely új építésreterjed ki.

ĺÍ

ú,/v2

Felelős:
Határidő:
f.

polgármester
2016. május 5.

a) a támogatási kérelem benyujtĺásához szükséges rehabilitĺációs szakmérnök megbízástra bruttó
700,0 e Ft saját forrást biĺosít.
b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás l l107-01 cím működési cél és általános
tartalékon belül az általános taľtalék - kötelező feladat - e|őirányzatźból 700,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11601 cím _ kötelező feladat _ beľuhĺĺzásie|őirźnyzatára.

c) felkéri a Polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításáná| az a)-b\
pontban foglaltakat vegye figyelembe.
polgáľmester

'Felelős:

Határidő:

3.

a) _ b) pont esetén 2016. május 5.; c) a 20|6. évi költségvetésről szóló ľendelet
következő módosítása

eredményes pźiyázat esetén vállalja, hogy a támogatásból megvalósu|ő beruházźtst, a beľuházás
megvalósítá sźúőlszámított 5 évig, eredeti ľendeltetésénekmegfelelően használja.

Felelős:
4.

polgármester
201ó. május 5. és a beruhĺízás megvalósításátó| számított 5 év

Határidő:

ahatfuozat 1. pontja a|apjźnfe|hata|mazza a Polgármestert apá|yánathoz szükséges dokumentumok,
Nemzetgazdasági Minisztérium felé történő benyújtásĺára.
polgáľmester
2016. május 5.

Fe|elős:

Határidő:
5.

felkéľia polgármesteľt, hogy sikeres pźiyźz;atesetén készítsenelőterjesaést a Képviseĺő-testület elé
és tegyen javas|atot a költségvetés módosítłĺsĺára.

Felelős:

polgáľmester

Határidő:

apáiyéaattámogatásáról szóló döntés után következő képviselő-testĺileti ülés

A

dtintés végľehajtását végző szerlezeti egység: Rév8 Zľt., Pénzůigyi Ügyosztály, Polgáľmesteľi
Kabinet
Budapest, 20|6. źryri|is 25.

M,ŕ
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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