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A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és e) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására.
A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó
gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás
biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának
fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.
Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az
önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
Pályázati alcélok:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban:
intézményfejlesztés)
aa)

meglévő

bölcsődei

kapacitásbővítéssel

ellátást végző intézmény épületének vagy helyiségének nem járó- infrastrukturális fejlesztése, felújítása

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést
infrastrukturális -kapacitás bővítéssel nem járó -fejlesztése, felújítása.

végző

intézmény

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása

védőnői

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)
e) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek hogy az ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot
meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális - kapacitás bővítéssel nem járó feilesztésére, felújítására nyújtsunk be pályázatot.

A maximálisan igényelhető támogatás összege 30 millió forint.
A támogatás maximális mértéke a mi esetünkben a fejlesztési költség 95 %-a
Javaslom hogy a maximálisan igényelhető 30 millió forintos támogatást pályázzuk meg,
ebben az esetben a fejlesztési költség 31 millió 579 ezer forint, ennek a saját forrásához 1
millió 579 ezer forintot kell biztosítanunk.
A pályázatokat Magyar Államkincstár e-Adat rendszerén keresztül 2018 május 2-ig kell
benyújtani.
Kérem a Tisztelt képviselőtestületet, hogy járuljon hozzá az előterjesztésben megfogalmazott
pályázati cél szerinti fejlesztéshez kapcsolódó pályázat benyújtásához, és fogadja el az alábbi
határozati javaslatot.
Gáborján 2018 április 9.
Mező

Gyula
polgármester

Határozati javaslat:
Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat
- a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által
közösen meghirdetett, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet 11 2. pont (ab) pontja szerinti 70%-os kapacitás kihasználtságot
meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális - kapacitás bővítéssel nem járó
- fejlesztése, felújítása - pályázati kiírásra a Gáborjáni Mocorgó Óvoda épületének
felújítására benyújtsa a pályázatát 31.578.500.-ft összeggel. A szükséges 5%-os saját forrást
biztosítja 1.578.925.-ft összegben. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat
benyújtásával.
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