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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására  
kiírt pályázat benyújtására 

 

 
Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 
Készítette:  Nagy Tibor polgármester 
                        Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
Melléklet: 1 db határozati javaslat 
 
Jogszabályi háttér: 
 
- Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
- az államháztartásról szóló 2011.CXCV. törvény 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
 
- a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Kormányrendelet, 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 
 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: 
Kvtv.) 3. melléklet 3. pont a) b) és c) pontok szerint pályázatot hirdet az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.”  
 
A pályázat célja a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó 
gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, 
feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének fejlesztése, felújítása az 
igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.  Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez 
szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi 
közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósítása. 
 
Pályázati alcélok: 
a.) Kvtv. 3. melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai  
3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcím (a 
továbbiakban: intézményfejlesztés)  

 



aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének, vagy helyiségének - 
kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása 
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 
infrastrukturális fejlesztése, felújítás, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés) 
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 
szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítás (a 
továbbiakban: egészségügyi fejlesztés) 
ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (  a 
továbbiakban: hivatalfejlesztés) 

 
b) Kvtv. 3. melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai  
3.4. Óvodai, iskolai, utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása jogcím (a 
továbbiakban: sportfejlesztés) 
 
c) Kvtv. 3. melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai  
3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím 
 
Egy önkormányzat az a)-c)pontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a) 
(intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése 
támogatható. Kizárólag az aa), ab)és ad) pontok esetében igényelhető egy intézményen belül több 
feladatellátási helyen megvalósuló fejlesztés. 
 
Az ab) alpont (óvodafejlesztés)szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett 
feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön kell teljesíteni az intézmény pályázat 
benyújtásakor hatályos alapító okiratában meghatározott létszám és a 2020/2021. nevelési évre 
vonatkozó 2020. októberi statisztikai gyereklétszám adatok alapján. 
 
Az ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 
szolgálat vagy fogorvosi alapellátás helyszíneként (egy feladatellátási helyen) funkcionáló épület 
vagy az épületben a szolgáltatással/ szolgáltatásokkal érintett helyiség(ek) infrastrukturális 
fejlesztésére igényelhető támogatás. 
 
A b) (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
77. § s) pontjában meghatározott sportlétesítmény fejlesztésére vagy új sportlétesítmény 
létrehozására igényelhető támogatás. 
 
Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen 
működőhivatal épületének fejlesztésére igényelhető támogatás. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás 
 
A rendelkezésre álló keretösszeg, a maximálisan igényelhető támogatás összege: 
 

Pályázati alcélok Rendelkezésre álló 
keretösszeg 

A maximálisan igényelhető 
támogatás 

a) 2 000 millió Ft 40 millió Ft 

b) 500 millió Ft 20 millió Ft 

c) 3 500 millió Ft 10 ezer fő lakosságszám alatti 
település esetén: 20 millió Ft 

 
 



A támogatás mértéke: 
 
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó település egy 
lakosra jutó adó-erő képességétől. 
 

Fejlesztési 
alcél 

Támogatás maximális mértéke a pályázó adóerő-képessége alapján 
 

0-18.000 Ft/fő 18.001-25.000 Ft/fő 25.001-50.000 Ft/fő 50.001 Ft/fő felett 

a) fejlesztési költség 
95 %-a 

fejlesztési költség  
85 %-a 

fejlesztési költség 75 %-a fejlesztési költség 
50 %-a 

b) c) fejlesztési költség 
85 %-a 

fejlesztési költség 
 75 %-a 

fejlesztési költség 65 %-a fejlesztési költség 
50 %-a 

 
 
A támogatás bruttó összeg, amelyből ÁFA nem igényelhető vissza. A pályázatban szereplő 
beruházás felújítás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó 
ÁFA elszámolási szabályoknak. 
 
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely 
- hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén a megvalósításhoz szükséges engedély beszerzése 
érdekében szükséges jogi lépéseket nem tette meg, különösen az engedély kiadása iránti kérelmet 
az illetékes hatóságnál nem nyújtotta be, vagy nem vállalja a szükséges jogi lépések megtételét 2021. 
július 30-ig, vagy vállalását nem teljesíti 
- hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik tervezői nyilatkozattal 
vagy hatósági igazolással arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági 
engedély; 
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek; 
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerintiköztartozása van; 
- adósságrendezési eljárás alatt áll; 
- a pályázatában nem per-és tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel 
támogatást; 
- a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat szerinti 
fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás korábbi, mint 
a pályázati kiírás közzétételének időpontja); 
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett 
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye, telephelye vagy létesítménye más hazai vagy uniós 
forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült. 
 
A Pályázó nem nyújthat be támogatási igényt  

- olyan bölcsődei feladatellátási hely fejlesztésére, amelyre a Pénzügyminiszter által kiírt 
Bölcsődei fejlesztési program pályázaton támogatásban részesült; 

- olyan műszaki, szakmai tartalmú fejlesztésre, mely tekintetében a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett pályázati kiírás alapján benyújtott (folyamatban lévő) vagy 
támogatott pályázattal rendelkezik 

 
A pályázat benyújtási határideje: 2021. március 12. 12.00 óra A benyújtási határidő elmulasztása 
jogvesztő. A pályázat kizárólag elektronikusan nyújtható be. 
 



A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt 2021. június 30-ig, melyről a pályázók a döntést követő 
10 munkanapon belül értesülnek.  A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok 
elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 7 munkanapon belül történik. 
 
Támogatás felhasználása, elszámolható költségek: 
  
Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati 
feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre 
használható fel a támogatás: 
- A pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszíneként funkcionáló épület 
felújítására, fejlesztésére (elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre) 
- A feladatellátáshoz szükséges eszközök, illetve berendezések beszerzésére. 
- Az életveszélyes és a szakhatóság által igazoltan alkalmatlan épület esetében az önkormányzat 100 
%-os tulajdonában lévő épület átalakítására, felújítására, szolgálatás átköltöztetésére. 
- Nem használható fel a támogatás: 
a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására, kerti bútorzat beszerzésére, 
b. új épület létrehozására, épület bővítésére, 
c. kerítés építésére és javításra 
d. út, parkoló kialakítására, kivéve, ha annak létesítését építési engedély kötelezővé teszi, 
e. tornaterem, tornaszoba, sportcélú eszközök beszerzésére, 
f. sportcélú eszközök beszerzésére 
g. étkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, egyéb az 
étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (pl. raktár, fehérmosogató) kialakítására, felújítására, 
h. konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére, 
i. szolgálati lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre, 
j. számítástechnikai eszközök beszerzésére 
k. számítástechnikai eszközök beszerzésére. 
 
Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő 
létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos 
költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása 
támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények 
gyermekei, tanulói rendszeresen használnak, segítve ezzel a tanóra keretein belül és azon kívül a 
diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását. 
 
A belterületi utak, járdák, hidak esetében a támogatás a belterületi önkormányzati tulajdonú 
közutak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat: 
Elsődleges cél: 

a.) szilárd burkolatú közutak felújítása, 
b.) szilárd burkolatú járda javítása, felújítása, 

Egyéb kapcsolódó cél: 
c.) a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése, 
d.) a közút és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény 
felújítása, korszerűsítése, kialakítása (pl. burkolt árok, csatorna, fedlapok, víznyelő rácsok 
cseréje) 
e.) az út tartozékainak felújítása, korszerűsítése. forgalom technikai létesítmények felújítása, 
ideiglenes forgalomtechnikai létesítmények 

- A c.) - e.) pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem támogathatók, 
csak az a.) és b.) pont szerinti támogatási igényhez szervesen kapcsolódva, a beruházási összköltség 
max. 20 %-ának mértékéig. A c)-e) pontokban meghatározott munkanemek összegét az 
árajánlatokban is elkülönítetten szükséges kimutatni. 



 
- Szilárd burkolatú útnak, járdának tekinthető a pályázat szempontjából azaz út vagy járda, amelynek 
útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal – a pályázat 
benyújtásának időpontjában - rendelkezik (aszfalt, aszfaltmakadám, itatott makadám, beton, 
kockakő, burkolattal ellátott út) és ez a pályázatból egyértelműen kiderül. 
- Nem igényelhető támogatás az eredeti termett talajú vagy hasonló anyagú (pl. zúzottkő, kavics, 
murva, kohósalak stb.) útra vagy járdára, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás 
történt. 
- Önálló kerékpárút, parkoló felújítására támogatás nem igényelhető, kerékpárút vagy parkoló 
felújításával kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha azok a felújítandó 
út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik. 
 
A támogatás és a minimálisan vállalandó önerő felhasználásának és a támogatott műszaki 
tartalom megvalósításának végső határideje: 2022. december 31., mely időpontig 
műszakilag és pénzügyileg meg kell valósítania támogatói okiratban foglalt támogatási 
célt. 
 
A támogatás elszámolása: A kedvezményezett a támogatást és az önerő felhasználását, a 
támogatott műszaki tartalom megvalósulását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2023. 
február 28. napjáig szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásával számolja el. 
 
2019-ben az Akácfa utca korszerűsítésére, 2020-ban a Táncsics utca (1022 hrsz.) és a Névtelen utca 
(1072 hrsz.) korszerűsítésére nyújtottuk be ezt a pályázatot, meg is valósultak a felújítások. 
 
Javaslom, hogy az idén az Arany János utca (346 hrsz) felújítására nyújtsuk be a pályázatot. 
 
Ennek megfelelően a következő határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
 
Csökmő, 2021. február 22. 
 
 

 /:Nagy Tibor sk./  
polgármester 

 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. melléklet: 
 
 
 
 
 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 
…./2021. (II….)  határozati javaslat 

 
 

 
 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

 kiírt pályázat benyújtásáról 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként Csökmő Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet, 

valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő 

döntést hoztam: 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra a Csökmő 346 hrsz-ú Arany János utca 

felújítására, egyúttal nyilatkozik, hogy a megvalósításhoz szükséges önerő összege 3.504.253.- 

Ft 2021. évi költségvetésében rendelkezésére áll. 

A polgármester a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat, valamint a sikeres pályázat 

összeállításához szükséges további intézkedések megteszi 
 

Határidő: 2021. március 12.  

Felelős: Nagy Tibor polgármester 
 


