
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Tárgy: Sürgősségi indítvány 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi 
indítvány előterjesztésére. 
A csatolt tárgyban megjelölt előterjesztés Képviselő-testület elé vitelét sürgősséggel azért 
kérem, mert a pályázat beadási határideje legkésőbb 2016. június 15. napja, a soron következő 
Képviselő-testületi rendes ülésre pedig 2016. június 22. napján kerül sor. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni 
szíveskedjék! 

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatának Képviselő
testülete a „Javaslat óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás 
támogatása"tárgyában benyújtott sürgősségi indítványt 
napirendi pontként tárgyalja. 

Budapest, 2016. május 6. 

(minősített szótöbbséget igényel az SzMSz 18. § (2) bekezdés 1) 
pontja alapján) 

Kovács Péter 
polgármester 



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
ALPOLGÁRMESTERE 

Készült: A 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre 
Készítette: dr. Pécsi Mária pályázati referens 

Tárgy: Javaslat óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás 
támogatása tárgyú pályázat benyújtására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben - közzétette az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" című 
pályázati felhívását. 

A pályázat célja központi forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású óvodák férőhely 
bővítésére és új óvodák építésére a fennálló férőhelyhiány megszüntetése érdekében. A pályázati 
alcélok között szerepel a már működő önkormányzati tulajdonban lévő óvodaépület bővítése is. 

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, amelynek keretében egy feladatellátási 
helyen (egy helyrajzi számon lévő ingatlanon) megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet 
támogatást. További feltétel, hogy a beruházás megvalósítását követően a beruházással érintett 
épületet a pályázónak saját - ideértve a pályázó részvételével működő társulást is - fenntartásban 
kell működtetnie. A pályázathoz érvényes építésügyi hatósági engedélyt is kell csatolni. 

A pályázók körébe Önkormányzatunk beletartozik, mivel Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet II. 1. és a II. 2. pont szerinti támogatásban 
részesülő települési önkormányzat, ugyanis az Önkormányzat részesül a feladatalapú támogatások 
közül az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatásában 
és óvodaműködtetési támogatásban is. 

Az országos szinten meghirdetett felhívásra rendelkezésre álló költségvetési támogatás összege 
2,5 milliárd Ft. A támogatás összege függ a megvalósítandó fejlesztés alcél szerinti besorolástól és 
az egy lakosra jutó adóerő-képességtől. (A pályázat szempontjából az adóerő-képességet a 2015. 
II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-a jelenti.) 
Önkormányzatunk egy lakosra jutó adóerő-képessége 41 448 Ft, így a támogatás maximális 
mértéke a már működő önkormányzati tulajdonban lévő óvodaépület bővítésével megvalósuló 
alcél esetén a fejlesztési költség 50%-a, de maximum 1 100 000 Ft/férőhely. Eszközbeszerzés a 
beruházási összköltség 10%-áig számolható el. 

A pályázatok benyújtásának határideje: elektronikus úton 2016. június 15. és papír alapon 2016. 
június 16. Az érvényességhez mindkét formában be kell nyújtani a pályázatot. 

A pályázatokról a nemzetgazdasági miniszter dönt, amelynek határideje: 2016. szeptember 5. A 
nyertes pályázók 2016.szeptember 10-ig értesülnek elektronikus támogatói okiratban a döntésről. 
Az elutasított pályázatokra vonatkozó miniszteri döntésről 2016. szeptember 20-áig értesülnek a 
pályázók. 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatta 156/2016. (IV.20.) 
Kt. határozatában foglaltak szerint a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 
növelése" című, VEKOP-6.1.1-15. kódszámú felhívásra, óvodai férőhely bővítése céljából 
támogatási kérelem benyújtását a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda székhelyén, a 1165 Baross 
Gábor u. 32-36. szám alatti, önkormányzati ingatlanon, amennyiben egy pályázónak két pályázat 
(bölcsődei és óvodai) benyújtására van lehetősége. Tisztázódott a kérdés, több támogatási kérelem 



benyújtására is van lehetőség, így bölcsőde férőhelybővítésére, valamint a jelen előterjesztésben is 
javasok óvodai férőhelybővítésre is benyújtjuk támogatási kérelmünket a VEKOP-6.1.1-15. 
keretében, legkésőbb 2016. május 31-ig. E konstrukcióban a támogatás mértéke a fejlesztési 
költség 100%-a. 

Jelen előterjesztésben javasolt pályázati konstrukcióban benyújtani tervezett pályázatra vonatkozó 
döntésről 2016.szeptember 10-ig értesülnek a nyertes pályázók, s annak elfogadására 10 nap áll 
rendelkezésre. Megjegyezzük, hogy a múlt évben az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 
támogatására" című pályázati felhívásra benyújtott pályázatunk forráshiány miatt tartaléklistára, 
majd elutasításra került (a vonatkozó Kt. határozat: 86/2015. (III. 11.). Amennyiben mindkét 
pályázatunk (VEKOP-6.1.1-15. és a jelen előterjesztés szerinti konstrukcióban) elfogadásra kerül, 
visszavonjuk a kedvezőtlenebb pénzügyi feltételekkel elfogadott pályázatunkat. 

Az óvodai férőhelybővítés indoka 

Kerületünkben a 3-6 éves korú gyermekek száma 3162 fő, az önkormányzati óvodai férőhelyek 
száma 2713. Az utóbbi három nevelési évben a következők szerint alakult a férőhely hiánya miatt 
fel nem vett gyermekek száma: 2013/14-ben 148 fő; 2014/15-ben: 79 fő; 2015/16-ban 133 fő. 

Javaslat óvodai férőhelybővítésre 

A három feladat ellátási helyen (székhelyen és két telephelyen) működő Mátyásföldi Fecskefészek 
Óvoda épületei jól megközelíthető helyen, kertvárosi környezetben helyezkednek el. Egyre több az 
óvoda közelébe költöző kisgyermekes családok száma, továbbá a szülök körében évek óta keresett 
a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda. 

A kerület szűkös óvodai kapacitásának enyhítésére a leggazdaságosabban megvalósítható 
fejlesztés a nyolc csoportszobával működő Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (címe: 1165 Baross 
Gábor u. 32-36., Hrsz.: 106349) székhely ingatlanán lévő, az üzemelő épülethez nyaktaggal 
kapcsolódó, használaton kívüli épület felújítása, amely három új csoport kialakítását, illetve 76 
gyermek óvodai ellátását biztosítaná. A jelentős kapacitásbővítésen túl a fejlesztés megvalósítása 
mellett szól a gazdaságos kivitelezés, mivel a már üzemelő intézményben az óvodai ellátáshoz 
tartozó alapfunkciók biztosítottak. Ez az épület ma még gazdaságosan felújítható, mivel alapozása, 
szerkezeti falai, födéméi és minden épületszerkezete (a fedélszék kivételével) jó állapotban van. A 
felújítással érintett terület: pinceszint nettó 127 m^, földszint nettó: 179 m^, emelet: 179 m^. 

A fejlesztés nettó költsége 100 978 916 Ft, bruttó köhsége 128 243 223 Ft, amelyből berendezés, 
felszerelés, eszközbeszerzés nettó köhsége 7 551 808 Ft, bruttó költsége 9 743 196 Ft. Az 
igényelhető támogatás mértéke a fejlesztés bruttó költségének 50%-a, azaz 64 121 612 Ft (843 705 
Ft/férőhely). 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg 
döntését! 

Határozati javaslat 1. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 
tárgyban pályázat benyújtását a „már működő önkormányzati tulajdonban 
lévő óvodaépület bővítésévef'pályázati alcél esetében a Mátyásföldi 
Fecskefészek Óvoda 1165 Baross Gábor u. 32-36. szám alatti, 106349 
helyrajzi számon nyilvántartott székhelyén. 



A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra a 
tulajdonosi hozzájárulást megadja és vállalja, hogy az Óvodát a beruházás 
megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően, 
saját fenntartásban működteti. 

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2016. június 15. (elektronikus úton) és 2016. június 16. (papír 
alapon) 
Felelős: Kovács Péter polgármester 

(Elfogadása egyszerű többséget igényel) 

Határozati javaslat 2. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása tárgyú pályázatban 
foglaltak megvalósításához, nyertes pályázat esetén 64 121 612 Ft önrészt 
biztosít az Önkormányzat 2016. évi köUségvetéséről szóló 37/2015. 
(XII.21.) Ök. rendelet 5. melléklet 58. sor „Fejlesztési céltartalék egyéb, 
előre nem tervezhető kiadások fedezetéül" költségvetési soron rendelkezésre 
álló pénzügyi keret terhére. 

Határidő: 2016. június 16. (a pályázat papír alapon történő benyújtása) 
Felelős: Kovács Péter polgármester 

(Elfogadása egyszerű többséget igényel) 

Láttam: 

Dr. Csomor Ervin 
alpolgármester 

ncsin LaszTo jegyző 

Melléklet: pályázati kiírás 



Jóváhagjwm: 

/|V-arga Mihály 
Budapest. Ű016. március 
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Pályázati Kiírás 

2016. március / \ 

A nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és az emberi eröfoiTások miniszterével 
egyetértésben - pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 4. pont szerinti 

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására . 

összhangban 
az államháztartási-ól szóló 2011. évi CXCV. tckvény (a továbbiakban: Alit.), 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 
az egyenlő bánásraódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (a továbbiakban: Esélyegyenlőségi tv.), 
az áilaraháztaitásról szóló töl tény végrehajtásáról szóló 368/201 1. (XII. 31.) Komi. rendelet 
(a továbbiakban: Ávx.). 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

rendelkezéseivel. 

1. Pályázók köre 

A Költségvetési törvény 2. melléklet II.l. és II.2. pont szerinti támogatásban részesülő települési 
önkormányzat, illetve a társulás széklielye szerinti települési önkormányzat (továbbiakban: Pályázó) 
nyújthat be pályázatot. 

Nem nyújthat be pályázatot az az önkomiányzat, amelynek a 2016. évi megalapozó felmérés szerinti 
igénye alapján a Költségvetési törvény 2. melléklet 11.2. pont szerint - az óvodába járó gyermekek 
száma 5%-ot meghaladó mértékben csökken 2016/2017. nevelési évben 2015/2016. nevelési évhez 
képest. Ez alól a szabály alól kivételt képez, ha a létszáracsökkenés nem éri el a 2016/2017. nevelési 
évben 2015/2016. nevelési évhez képest a három főt. 



2. A pályázat célja 

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású óvodák kapacitásbővítésére és 
új óvodák építésére a fennálló férőhelyhiány megszüntetése érdekében. 

Pályázati alcélok: 
Önkoraiányzati fenntartású óvoda férőhelyeinek bővítése 

a) már működő önkormányzati tulajdonban lévő óvodaépület átalakításával (hasznos 
alapterület nagyság változtatása nélkül), 

b) önkormányzati tulajdonban lévő, korábban óvodai célra működtetett óvodaépület 
újranyitásával, 

c) önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakításával, 
d) már működő önkormányzati tulajdonban lévő óvodaépület bővítésével, 
e) új óvoda létesítése vásárlással (telek és épület) és/vagy építéssel. 

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, mel)mek keretében legfeljebb egy feladat-
ellátási helyen (egy helyrajzi számon levő ingatlanon) megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet 
támogatást. A pályázat esetében feltétel, hogy a Pályázónak a beruházással érintett épületet a 
beruházás megvalósítását követően az eredeti rendeltetésének megfelelően, saját - ideértve a pályázó 
részvételével működő társulást is - fenntartásban kell működtetnie. 

Amennyiben a pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély is 
szükséges, úgy a pályázónak a pályázat benyújtási határidejéig érvényes engedéllyel kell rendelkeznie. 
Amennyiben a pályázó arról nyilatkozik, hogy a fejlesztési cél megvalósításához nem szükséges 
építésügyi hatósági engedély, úgy a fejlesztési tervhez kapcsolódóan tervezői nyilatkozat pályázattal 
egyidejűleg történő benyújtása szükséges arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi 
hatósági engedély. 

3. Keretösszeg 

A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 4. pont szerinti jogcímen a pályázati célra 2 500,0 millió 
forint áll rendelkezésre. 

4. A támogatás formája 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 

5. A támogatás mértéke 

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó 
adóerő képességétől. 

A pályázat szempontjából az adóerő képesség a 2015. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a 
helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. 

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (a székliely szerinti települési 
önkormányzatra) és a beruházás helye szerinti önkormányzatra vonatkozó adatok közül az 
alacsonyabb adat alapján kerül megállapításra. 



Pályázati 
alcél 

Támogatás maximális mértéke kialakítandó férőhelyenként a 
települési önkomiányzat adóerő-képessége alapján Pályázati 

alcél 
0-18.000 Ft/fő 

18.001-25.000 
Ft/fő 

25.001-40.000 
Ft/fő 

40.000 Ft/fó 
felett 

2.a) fejlesztési 
költség 
95%-a, 

de maximum 
1,2 millió 

forint/férőhely 

fejlesztési 
költség 
85%-a, 

de maximum 
1,1 millió 

forint/férőhely 

fejlesztési 
költség 
75%-a, 

de maximum 
1,0 millió 

forint/férőhely 

fejlesztési 
költség 
50%-a, 

de maximum 
0,9 millió 

forint/férőhely 

2.b) 

fejlesztési 
költség 
95%-a, 

de maximum 
1,2 millió 

forint/férőhely 

fejlesztési 
költség 
85%-a, 

de maximum 
1,1 millió 

forint/férőhely 

fejlesztési 
költség 
75%-a, 

de maximum 
1,0 millió 

forint/férőhely 

fejlesztési 
költség 
50%-a, 

de maximum 
0,9 millió 

forint/férőhely 

2 .C) fejlesztési 
költség 
95%-a, 

de maximum 
1,5 millió 

forint/férőhely 

fejlesztési 
költség 
85%-a, 

de maximum 
1,4 millió 

forint/férőhely 

fejlesztési 
költség 
75%-a, 

de maximum 
1,3 millió 

forint'férőhely 

fejlesztési 
költség 
50%-a, 

de maximum 
1,1 millió 

forint/férőhely 

2.á) 

fejlesztési 
költség 
95%-a, 

de maximum 
1,5 millió 

forint/férőhely 

fejlesztési 
költség 
85%-a, 

de maximum 
1,4 millió 

forint/férőhely 

fejlesztési 
költség 
75%-a, 

de maximum 
1,3 millió 

forint'férőhely 

fejlesztési 
költség 
50%-a, 

de maximum 
1,1 millió 

forint/férőhely 

2.e) 

fejlesztési 
költség 
95%-a, 

de maximum 
2,2 millió 

forint'férőhely 

fejlesztési 
költség 
85%-a, 

de maximum 
2,1 millió 

forint/férőhely 

fejlesztési 
költség 
75%-a, 

de maximum 
2,0 millió 

forint/férőhely 

fejlesztési 
köhség 
50%-a, 

de maximum 
1,8 millió 

forint/férőhely 

Minimálisan biztosítandó saját erő mértéke: 

Pályázati 
alcél 

Sa 
ön 

ját erő minimális mértéke a települ 
cormányzat adóerő-képessége alap 

ési 
án Pályázati 

alcél 
0-18.000 F f fő 18.001-25.000 

Ft/fő 
25.001-40.000 

Ft/fő 
40.000 F f fő 

felett 

2.a)-
2.e) 

fejlesztési 
költség 
5%-a, 

fejlesztési 
költség 
15%,-a, 

fejlesztési 
költség 
25%-a, 

fejlesztési 
költség 
50%-a, 

A Pályázó általános forgakni adó (továbbiakban: ÁFA) levonási joga: 

Ameimyiben a Pályázót adólevonási jog nem illeti meg a támogatásból finanszírozott beruházás során 
felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő 
beruházás ÁFÁ-val növeh (bruttó) értéke kerül figyelembevételre. 

Amennyiben a pályázót az adólevonási jog megilleti a támogatásból finanszírozott beruházás során 
felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő 
beruházás ÁFA nélküli (nettó) értéke kerül figyelembevételre. 

A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a 
pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak. 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely 
a Költségvetési törvény 2. melléklet II . l . és II.2 pont szerinti jogcímen nem részesül 
támogatásban; 
nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős építésügyi 
hatósági engedéllyel, amermyiben a Pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez 
építésügyi hatósági engedély is szükséges; 
nem rendelkezik a fejlesztési tervhez kapcsolódóan tervezői nyilatkozattal arról, hogy a 
pályázat alapján megvalósítandó fejlesztési cél nem építésügyi hatósági engedélyhez kötött, 



amennyiben a pályázatában arról nyilatkozik, hogy nem szükséges építésügyi hatósági 
engedély a célok megvalósításához. 
a pályázat benyújtásakor az Álit. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van; 
adósságrendezési eljárás alatt áll; 
nem rendelkezik az Esélyegyenlőségi tv. 31 . § szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 
programmal (társulás esetén településenkénti bontásban); 
az óvodai férőhelyfejlesztést már meglévő óvodai funkcionális helyiségek számának vagy 
területének csökkentésével kívánja megvalósítani; 
azon feladat ellátási hely vonatkozásában, ahol a pályázat benyújtása előtt a pályázatban 
szereplő beruházást hazai vagy uniós forrásból már megkezdte és még nem fejezte be; 
a 2015. évi Költségvetési törvény 3. melléklet 11.5. pontja szerinti „Óvodai kapacitásbővítést 
célzó beruházások támogatása" jogcímen támogatásban részesült; 
az ÓFB-14. „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása" jogcímen 2014. évben 
támogatásban részesült, és az elnyert támogatás felhasználására 2016. évi megvalósítással 
vállalt kötelezettséget módosított támogatási szerződés alapján. 

6. Pályázatok benyújtása 

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 
üzemeltetett ebr42 önkormánvzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított 
pályázati felületen történik. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen. 

További minden benyújtandó dokumentumok elektronikus feltöltése szintén az ebr42 rendszeren 
keresztül történik. 

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár 
területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és két 
hiteles másolati példányban. 

Pályázatok benyújtásának határideje: 
- elektronikus feltöltés lezárása legkésőbb: 2016. június 15-e 16 óra, 

papír alapon történő benyújtás az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap, de 
legkésőbb: 2016. június 16-a 

E határidők elmulasztása jogvesztő. 

A 2015. évi Költségvetési törvény 3. melléklet II.5. Óvodai kapacitásbővítési célzó beruházások 
támogatása joscímen pályázatot benyújtó, forráshiány miatt 2015. évben támogatásban nem részesült 
önkormányzatok esetében: 

A 2015. évben érvényes, de forráshiány miatt elutasított pályázattal rendelkező önkormányzatok a 
változatlan műszaki tartalommal és költségtervvel megvalósítandó beruházásuk tekintetében kizárólag 
az alábbi dokumentumok ebr42 rendszeren keresztüli kitöltésére és feltöltésére, valamint papír alapon 
történő benyújtására kötelezettek: 

ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött pályázati adatlap 
- képviselő testületi határozat a támogatási kérelem 2016. évi megerősítéséről, valamint a 

szükséges saját forrás rendelkezésre bocsátásáról, 
- jogerős építésügyi hatósági engedély (amennyiben korábban nem került csatolásra), vagy a 

fejlesztési tervhez kapcsolódóan tervezői nyilatkozat arról, hogy a pályázat alapján 
megvalósítandó fejlesztési cél nem építésügyi hatósági engedélyhez kötött, amennyiben nem 
építési engedély köteles a beruházás, 

- polgármesteri nyilatkozat, hogy a 2015. évben benyújtott pályázati dokumentációban foglalt 
műszaki tartalom megvalósítását változatlan formában kívánják megvalósítani. 



Amennyiben a 2015. évben benyújtott pályázati dokumentációban foglalt műszaki tartalom és 
költségterv módosul, úgy az önkormányzat nem jogosult a 2015. évi támogatási igény megerősítésére, 
új pályázatot szükséges benyújtania. 

7. Benyújtandó dokumentumok 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 

Benyújtandó dokumentumok: 

Benyújtás módja 

E= elektronikusan, 
P=papír alapon, EP= 

elektronikusan és papír 
alapon is 

1. Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött 
megfelelő Pályázati Adatlap (kinyomtatva, aláírva, pecséttel is 
ellátva), mely tartalmazza a köztartozásra, és az ÁFA levonási 
jogra vonatkozó, valamint az Ávr. 75.§ (2) bekezdés szerinti 
nyilatkozatokat 

EP 

2. árajánlat vaav tervezői költsésvetés/költségbecslés eredeti 
példánva, ("telekvásárlás esetén az adás-vételi szerződés tervezete) 

P 

3. az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás 
biztosítására vonatkozó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat 
eredeti példánya 

P 

4. az óvoda (vagy annak szánt ingatlan) önkormányzati tulajdont 
alátámasztó 30 napnál nem régebbi elektronikusan lekért 
tulaidoni lapiának másolata (kizárólag 2.a)-d) szerinti célok 
esetében) 

EP 

5. amennyiben korábban óvodai célú épület kerül újra óvodai 
funkcióval megnyitásra, a Képviselő-testületi határozat 
hitelesített másolata, amely az épület óvodai funkcióval történő P 

5. 

úiranvitásával kapcsolatos döntést tartalmazza (kizárólag 2.b) 
P 

5. 

szerinti cél esetében) 

P 

6. önkormányzati tulajdonú telken új építés esetén a telek 
önkormányzati tulajdonát alátámasztó 30 napnál nem régebbi 
elektronikusan lekért tulaidoni lapjának másolata 

EP 
6. 

(kizárólag 2.e) szerinti cél esetében) 

EP 

7. a meglévő óvoda épületről, épületrészről, vásárlás esetén a 
megvásárolni kívánt ingatlanról, új építés esetén a telekről készített 
fénykép dokumentáció (legfeljebb 10 darab) 

E 

8. Amennyiben a tervezett beruházás nem építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött, úgy a fejlesztési tervhez kapcsolódóan tervezői 
nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi 
hatósági engedély. 

EP 

9. Jogerős építésügyi hatósági engedély (építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött fejlesztés esetén) EP 

10. Képviselő testületi határozat a támogatási kérelem 2016. évi P 



megerősítéséről (amennyiben a Pályázó 2015. évben benyújtott, de 
forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázattal 
rendelkezik) 

11. Polgármesteri nyilatkozat, hogy a 2015. évben benyújtott pályázati 
dokumentációban foglalt műszaki tartalom megvalósítását 
változatlan formában kívánják megvalósítani (amennyiben a 
Pályázó 2015. évben benyújtott, de forrásliiány miatt támogatásban 
nem részesült pályázattal rendelkezik) 

P 

Amennyiben a tulajdoni lapon szereplő helyrajzi szám nem helyes és módosítási kérelemmel élt, de a 
beruházással érintett ingatlan, telek módosított helyrajzi száma nem került átvezetésre, abban az 
esetben a földhivatal részéről hivatalos nyilatkozat becsatolása is szükséges. 

8. Hiánypótlás 

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az 
Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és a 83. §-a alapján végzi. 

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 
2016. július 1-je. 

E határidő elmulasztásajogvesztö. 

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat 
az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot - egy másolati példány megtartásával -
, az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata 
érvénytelen. 

A papír alapon beérkezett - a pályázati kiírásnak megfelelő - pályázatokat az Igazgatóság a 
hiánypótlás lezárultát követően 2016. július 10-éig továbbítja az államháztartásért felelős miniszter 
(továbbiakban: miniszter) részére. 

Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázati adatlapon, a tulajdoni lapon valamint a tervezői 
ajánlaton vagy az adás-vételi szerződés tervezetén jelzett helyrajzi szám nem egyezik, úgy a pályázat 
elutasításra kerül. 

9. Pályázat elbírálása 

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Nemzetgazdasági Minisztérium két, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi 
Bizottság javaslata alapján. 

A döntést alátámasztandó, a Tárcaközi Bizottság a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is 
kérheti. 

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként: 
a Pályázó által a Költségvetési törvény 2. melléklet II.2. jogcímen a megalapozó felmérésben 
rögzített 2015/2016. és 2016/2017. nevelési évre rögzített óvodai létszám (a továbbiakban 
igénylési létszám). 

- a településen (több település együttműködése esetén minden érintett település) 2-5 éves 
korcsoportba tartozó lakosságszámát figyelembe véve a településeken működő óvodák és 
családi napközik férőhelyeinek és azok kihasználtsága valamint az igénylési létszám alapján 
figyelembe vehető férőhely-hiány, 
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma. 



az intézménybe más településről bejáró óvodás gyermel<ek száma, 

A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek: 
- azon Pályázók, melyek esetében az igénylési létszáin jelentősen növekszik 2016/2017. 

nevelési évben 2015/2016. nevelési évhez képest 
- az alacsony egy főre jutó adóerő-képességgel rendelkező pályázók. 

10. A miniszteri döntés, döntésről való értesítés 

A miniszteri döntés határideje: 2016. szeptember 5-e. 

A miniszter döntése alapján a pályázatok 
támogatásban részesülnek (nyertes pályázók), 

- elutasításra kerülnek (a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok esetében, vagy a 
pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt támogatásban nem részesülő 
pályázatok). 

A miniszter döntéséről a pályázók a döntést követő 3 napon belül értesülnek az ebr42 önkormányzati 
infonnációs rendszeren keresztül. 

A nyertes pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) a döntésről 5 napon belül elektronikus 
támogatói okiratban értesülnek. 

Az elutasított pályázók a miniszteri döntésről az elutasítás indokait is tartalmazó elektronikus levélben 
2016. szeptember 20-áig értesülnek. 

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormanv.hu honlapon is közzétételre kerülnek. 

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség, 

11. A támogatói okirat 

A Kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra az ebr42 
önkormányzati információs rendszerben 10 napon belül tehet észrevételt. Ennek elmulasztása esetén a 
támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. 

Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a támogató egyeztet. Amennyiben ez 30 napon belül nem 
vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát a miniszteri 
döntés hatályát veszti. 

12. Támogatás folyósítása 

A támogatás folyósításának feltétele az elfogadottnak minősített támogatói okirat. 

A támogatásról szóló döntést a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 
5 napon belül utalványozás céljából a miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére 
megküldi. A támogatást a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja. 

13. Támogatás felhasználása 

A támogatás a Rendelet 2. mellékletében rögzített kötelező (minimális) óvodai helyiségek 
kialakítására, a létszámhoz igazított tisztálkodó helyiség és illemhely kialakítására, valamint a 
rendeletben felsorolt kötelező (minimális) eszközök, felszerelések beszerzésére fordítható. (A 
támogatásból nem valósítható meg pl. tanuszoda építés, parkoló kialakítás, vagy konyha építés, 
felújítás.) 

http://www.kormanv.hu


Eszközbeszerzés a beruházási összköltség 10%-áig számolható el. 

A támogatás terhére nem számolható el: 
pályázati kiírás előtt kiállított számlák alapján felmerült tervezői és egyéb költségek, 

- személyi juttatások, 
- késedelmi pótlék, kötbér, 
- büntetések, pótdíjak költségei, 
- nyilvánosság biztosításának költségei, 

gépjármű-vásárlás, 
használteszköz vásárlás. 

A projekt előkészítés, tervezés a közbeszerzési eljárások lefolytatása és a projektmenedzsment 
költségekre a támogatási összeg legfeljebb 3 %-a fordítható. 

A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő 
kezdeményezésére két alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási intenzitás 
növekedését és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását. 

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló 
beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően saját 
(ideértve a pályázó részvételével működő társulást is) fenntartásban kell működtetnie. 

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett 
köteles betartani a Kbt. előírásait. 

Amennyiben a támogatott a pályázat benyújtásakor úgy nyilatkozott, hogy a fejlesztés 
megvalósításához nincs szükség építésügyi hatósági engedélyre, de ténylegesen építésügyi hatósági 
engedély alapján valósulhat meg a pályázatban bemutatott fejlesztés, úgy a támogatott elveszíti a 
támogatásra való jogosultságát. Ekkor az önkormányzat a támogatásról az Álat. 53/A. §-ának és az 
Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti 
kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. 

14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet. 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves 
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. A támogatás felhasználásának végső 
határideje: 2017. december 31 . Az e határnapig fel nem hasznáh támogatásrészt vissza kell fizetni a 
központi költségvetésbe. 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 
2018, február 28-áig - a miniszter által kiadott Útmutató alapján - szakmai és pénzügyi beszámolót 
nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír 
alapon az Igazgatóság útján a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg 
rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási 
összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. A 
felhasznált számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a „2016. évi Óvodai 
kapacitásbővítést célzó beruházások támogatás terhére elszámolva" záradékot. 

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll 
rendelkezésre. Ha ennek során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget 



nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, erről a pénzügyi és szakmai beszámoló 
továbbításával egyidejűleg értesíti a minisztert. 

A miniszter a pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról 60 napon belül dönt, 
majd értesíti a Kezdeményezettet az Igazgatóságon keresztül. 

A döntés alátámasztása érdekében a miniszter a Kedvezményezettől további dokumentumok 
benyújtását is kérheti. 

A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészröl a Kedvezményezett az Állt. 53/A. §-
ának, az Ávr. 83. § (3) bekezdésének és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság 
útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. 

A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza. 

A pályázó önkormányzatok, a pályázati Mirással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai 
kérdéseikkel a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költség\>etési Rendszerek 
Főosztályához (illetékes munkatái'sak: Domonkos Andrea andrea.domonkos(a),nsm.Sov.hu. és 
Kelemen Nóra nora.kelemen(S),nsm.sov.hu} fordulhatnak. 
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