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ELŐTERJESZTÉS 
 

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú támogatott pályázathoz 
kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtásáról 

 
Az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018)” című 
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú pályázaton az Önkormány-
zat 159 979 861 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 72.785.832 Ft önerő bizto-
sítása mellett. A pályázaton való indulásról és az önerő biztosításáról a 193/2018. 
(IX.19) sz. határozatával döntött a képviselő-testület.  

A pályázatra előkészített műszaki/tervezői dokumentáció és költségvetés alapján az 
építés becsült értéke (indikatív ajánlatok alapján) 2018-ban 230 320 943 Ft volt, 
amely 2019-re 277.619.240 Ft-ra emelkedett. Az előzőek alapján a várható becsült 
többletköltség: 47.298.297 Ft. 

A kivitelezés költségeinek állami forrásból történő finanszírozása érdekében a Ma-
gyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) felé többlettámogatási kérelem került be-
nyújtásra. 

A többlettámogatási kérelemnek két korlátja van: 

- az elnyert támogatás maximum 30%-ára ( 47.993.958 Ft )  nyújtható be,   
- a többlettámogatási igény nem haladhatja meg az eredeti támogatási összeg 

15%-át (23.996.979 Ft). A korlát betartásának 100%-os biztosítása miatt az 
igényünk 14,9%-ban lett meghatározva 23.461.298 Ft-ban. 

Tekintettel arra, hogy a teljes várható költségnövekmény pályázati forrással nem fe-
dezhető, további 23.461.298 Ft saját forrást szükséges biztosítani, hogy a többlettá-
mogatást elnyerjük.  

A MÁK felé írt polgármesteri kérelem az előterjesztés mellékleteként olvasható. 

Biatorbágy, 2019. november 21. 
                                                                               Tarjáni István s.k. 
                                                                                  polgármester                                                                                

 
 
 

  

  

Város Polgármestere 
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Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2019. (XI. 28.) határozata 

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú támogatott pályázathoz 
kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú támogatott pályázathoz 
kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 

 
1. Az előzetes piaci felmérés alapján beérkezett ajánlatok alapján, az elmúlt év 

során megnövekedett építőipari árak miatt Biatorbágy Város Önkormányzata a 
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú pályázat kapcsán az 
alábbi többlet költségvetési támogatási igényét nyújtja be a Támogató felé: 

 
Rendelkezésre álló elszámolható bruttó költ-
ség a projekt építési tevékenységére 

230 320 943 Ft 

Rendelkezésre álló ajánlatok alapján a legala-
csonyabb összegű bruttó ajánlati ár 

277 619 240 Ft 

Költségnövekmény pontos összege 47 298 297 Ft 

Többlettámogatási igény 23 836 999 Ft 

Saját forrás összege 23 461 298 Ft 

  
 

2. Biatorbágy Város Önkormányzata a beruházás megvalósításához a 2020. évi 
költségvetésében további 23 461 298 forint összeget biztosít, összesen 
96.247.130 Ft-ban meghatározva. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kabinet, Műszaki Osztály, Pénzügyi Osztály, 















  
 

K i v o n a t  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. szeptember 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
193/2018.(IX.19.) határozata 

 
Az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatására (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) kiírt pályázaton való részvételről II. 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ”Önkormányzati tulajdonú 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című 
pályázati támogatásról szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és 
az alábbi döntéseket hozza: 

 
1) a Pénzügyminisztérium nyílt pályázati felhívására 

(PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) a 2051 Biatorbágy, Szent István utca 2. 
szám alatti (Hrsz: 108) meglévő 60 férőhelyes Gólyafészek Bölcsőde meglévő 
épületének két csoportszobával történő bővítésére pályázatot nyújt be; 

 
2) a megvalósításhoz szükséges önrészt bruttó 72.785.832 Ft,-ot 2019. évi 

költségvetésében biztosítja.  
 

 
 
Pályázat benyújtásáért felelős: Műszaki osztály 
Határidő: 2018. szeptember 27. 
 
Kivitelezésért felelős: Műszaki Osztály 
Határidő: 2019. december 31. 

 

  

 Tarjáni István s.k. dr. Kovács András s.k. 
 polgármester jegyző 

a kiadmány hiteléül: 

 
Pénzesné Szép Anna 

jegyzőkönyvvezető  
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