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7 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
óvodafejlesztés pályázat 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a 
mellékelt pályázatot írta ki az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 
A pályázat 1.ab) pont szerinti alcélja: 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző 
intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés). 
Egy önkormányzat az a)-c) alcélok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) 
alcél szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható. Kizárólag az aa) 
(bölcsődefejlesztés) és ab) (óvodafejlesztés) alpontok esetében igényelhető egy intézményen belül több 
feladatellátási helyen megvalósuló fejlesztésre támogatás. 
 
Az ab) alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett 
feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön kell teljesíteni az intézmény hatályos alapító okiratában 
meghatározott létszám és a nevelési év statisztikai gyermeklétszáma alapján. 
 
Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, a pályázati kiírás szerint 
támogatható feladatellátás is történik és a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg (pl. tetőcsere, 
közös kazán) a támogatás a teljes műszaki tartalomra igényelhető.  
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint nem 
támogatható feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően arányosítva, az 
alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás. 
 
A támogatás mértéke – Tolmács Község Önkormányzata esetében, az egy l lakosra jutó adóerő-képesség 
függvényében: 85%. (Önerő: 15%). 
Maximálisan igényelhető támogatás összege: 30 millió Ft. 
A pályázatot elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kell benyújtani. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10. 

Az Önkormányzat fenntartásában működő Tolmácsi Kisbagoly Óvoda tetőhéjazata rossz állapotban van, 
több helyen beázik, ezért erősen felújításra szorul. Az óvoda a KLIK fenntartásában működő általános 
iskolával egy épületben található. Az épületben a feladatellátás az alapterületet figyelembe véve az 
alábbiak szerint oszlik meg: 60% oktatás 40 % óvodai nevelés. Tekintettel arra, hogy a pályázati kiírás 
szerint iskolafejlesztés nem támogatható, Tolmács Község Önkormányzata csak az óvodai nevelésre 
használt területre, azaz épület alapterületének 40 %-ára vonatkozóan igényelhet támogatást. 

A teljes tető héjazatcseréjére vonatkozóan beérkezett árajánlatok értelmében a felújítás teljese költsége: 
12.060.397 Ft. 
A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda tetőhéjazat cseréjére jutó költség (a teljes költség 40%-a): 4.824.159 Ft.  
A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda tetőhéjazat cseréjéhez szükséges önerő (15%): 723.624 Ft 
 

Tekintettel arra, hogy az épület tetőhéjazata elég rossz állapotban van és a pályázati kiírás alapján 
iskolafejlesztésre nem lehet pályázni 2020. június 25-én kelt levelemmel megkerestem Nagyné Barna 
Orsolyát a Balassagyarmati Tankerületi Központ Igazgatóját, hogy a Tankerület vállalná-e a 
vagyonkezelésében lévő épületrész (60%) tetőszerkezetének felújítására eső költségek felének (3.618.119 
Ft) finanszírozását. Amennyiben a Tankerület átvállalná az iskolatetőre jutó költségek felét, az 
Önkormányzat pedig finanszírozná a maradék összeget, akkor az egész épület tetőhéjazata felújításra 
kerülhetne. Fent leírtak alapján a költségek megoszlása: 
A teljes tető héjazatcseréjére vonatkozóan beérkezett árajánlatok értelmében a felújítás teljese 
költsége: 12.060.0397 Ft. 
Az Önkormányzatot terhelő költségek (óvodatető önrész + iskolatetőre jutó költségek fele): 
4.341.743 Ft 
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Balassagyarmati Tankerületi Központot terhelő költségek: 3.618.119 Ft 
Pályázati támogatás: 4.100.535 Ft 
 
Amennyiben a Tankerület nem tudja finanszírozni az iskolatető felújítására jutó költségek felét, és a 
pályázatunk kedvező elbírálásban részesül a fenti számítás a következők szerint alakul: 
Az Önkormányzatot terhelő költségek (óvodatető önrész + iskolatető felújításával kapcsolatos 
költségek): 7.959.862 Ft 
Pályázati támogatás: 4.100.535 Ft 
 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a pályázaton való részvétel tekintetében döntést hozni 
szíveskedjen! 
 
Tolmács, 2020. július 2. 
 Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
 
…………/2020. (VII…...) Képviselő – testületi h a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kihirdetett 
pályázatára a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont  a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra, azon belül az ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó 
óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a 
továbbiakban: óvodafejlesztés), az alábbiak szerint. 
 

- A megvalósítási helyszín:  
 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106, 349/4 hrsz. 

- A projekt megnevezése: „Tolmácsi Kisbagoly Óvoda tetőfelújítás” 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége 4.824.159 Ft. 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 15 %-a, bruttó 723.624 Ft. 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési tartalék). 
- Az igényelt támogatás összege: bruttó 4.100.535 Ft. 

 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját 
forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, 2020. július 10-ig 


