
E L ŐT E RJ E SZT É S  
 

a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésével, felújításával 
kapcsolatos pályázatok benyújtásáról (Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda felújítása) 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 05-i testületi ülésen az 
56/2013. (IV.05) sz. határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Kéthelyi 
Napköziotthonos Óvoda felújítására. A testületi döntésnek megfelelően a pályázat benyújtásra 
került, ugyanakkor forráshiányra hivatkozva a pályázat nem részesült támogatásban. 
 
Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
ismételten lehetőséget teremt többek között a kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása kapcsán az óvodai nevelést végző intézmények 
infrastrukturális fejlesztésére.  
 
A vissza nem térítendő támogatás olyan építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás 
megvalósításához kapcsolódóan vehető igénybe, amelynél a kedvezményezett az építéshez 
kapcsolódó támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű 
közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. 
 
A támogatás maximális mértéke a Rendelet 1. § (4) bekezdése alapján  

a.) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az 
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések 
jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete alapján a 
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a, 

b.) az a) pontba nem tartozó településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 
esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a. 

 
Kéthely Község Önkormányzata a fentieknek megfelelően a fejlesztéshez szükséges összeg 
80 %-ra kaphat támogatást. 
 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. 
melléklet 10. pont ba) alpontja szerint az igényelhető maximális támogatás mértéke 30,0 
millió forint. 
 
A Rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében az intézményfejlesztési támogatás az épület 
felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre és 
a feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai feladatot 
vagy étkeztetést ellátó intézmény esetében kapacitásbővítésre is igényelhető. A 
kapacitásbővítés nem történhet a már meglévő funkcionális helyiségek számának vagy 
területének csökkentésével. 
 
Egy kérelmező legfeljebb egy intézmény fejlesztésére, felújítására nyújthat be kérelmet. 
 
A Rendelet 2. § (4) bekezdésének megfelelően nem nyújtható intézményfejlesztési támogatás 

− az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására és felújítására, 



− kerítés építésére és javítására, 
− játszótéri eszközök beszerzésére, 
− taneszköz vagy tornatermi eszköz beszerzésére, valamint 
− számítástechnikai eszköz beszerzésére. 

 
A kérelemhez benyújtandó adatlapokat 2014. február 13-áig kell rögzíteni és lezárni az ebr42 
önkormányzati információs rendszerben, továbbá a kérelem dokumentációját papír alapon egy 
eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár kérelmező székhelye 
szerinti területileg illetékes igazgatóságához benyújtani 
 
A miniszter a benyújtott kérelmekről 

a) a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2014. március 18-áig, valamint 
b) a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2014. december 10-

éig dönt. 
 

A miniszter – a kérelemben megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a 
kérelmező által felállított rangsor figyelembevételével – az igényeltnél alacsonyabb összegű 
támogatás megítélésére is jogosult. 
 
A miniszter a kedvezményezettel a döntés közlésétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 
2014. december 19-éig támogatási szerződést köt. 
 
A támogatás felhasználásának végső határnapja 2015. december 31. Az e határnapig fel nem 
használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. 
 

Határozati javaslat: 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2014. (I. 31.) BM 
rendelet alapján pályázatot nyújt be kötelező önkormányzati feladatellátást 
szolgáló intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására. 
 
A pályázat megvalósulásának helye: Óvoda Kéthely, Ifjúság u. 27. 
 
A beruházás tartalmazza a nyílászárók cseréjét (külső fa, belső, ahol indokolt 
műanyag), tető javítását, járható födém kivitelezését a kisebb épületrészen, és 
födém hőszigetelést a teljes felületen, ugyanakkor egy faelgázosító kazán 
beépítését es kialakítását. 
 
Felelős: Sipos Balázs polgármester 
Határidő: 2014. február 13. 

 
 
Kéthely, 2014. február 7. 
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polgármester 


