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ELŐTERJESZTÉS 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. április 18-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Előterjesztés a Majális támogatásához 
Előterjesztő: Mező Gyula polgármester 

Községünkben évek óta hagyomány, hogy a Majálist falu szinten megrendezzük. Több 
környékbeli hagyományőrző együttest is meghívtuk, fellépők is lesznek. A fellépők fellépési 
díjat kérnek, illetve vendégül kell látni őket. Úgy gondolom, hogy a rendezvényen legalább 
200 fő fog részt venni, ezért javaslom a képviselő-testületnek, hogy 700.000,-Ft hozzájárulást 
biztosítson. Kérem a képviselő-testületet , amennyiben egyetért, ezzel kézfeltartással 
szavazzon. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen . 

. . ./2019. (IV.18) számú határozati javaslat 

Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2019. május 4-én az 
önkormányzat által rendezendő Majális megszervezésének költségire 700.000,-Ft, azaz 
Hétszázezer forint összeget biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének dologi 
előirányzata terhére. 

Felkéri a község polgármesterét, hogy a rendezvény lebonyolításáról és a költségek 
biztosításáról intézkedni szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Gáborján, 2019. április 14. 
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ELŐTERJESZTÉS 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. április 18-i ülésére 

Tárgy: Előterjesztés a Magyar Falu Program 
keretében „A nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése" pályázathoz 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet, hogy megjelent a Magyar Falu Program, 
melynek egyik első pályázati kiírása „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" archívet 
viseli. Ennek elsődleges célja, hogy a hagyományos vidéki közösségi terek fejlesztéséhez, a 
helyi közösségi folyamatok kezdeményezésének és azok megvalósításának támogatása, 
mindezeken keresztül a kis települések népességmegtartó erejének növelése a fiatalok helyben 
maradására ösztönzése, az elvándorlás visszaszorítása. Úgy gondolom, hogy helyben a saját 
eszközeinkkel, lehetőségeinkkel és ennek a pályázatnak a felhasználásával akkor tudnánk 
leginkább elősegíteni ezen célok megvalósítását, ha az önkormányzat tulajdonában lévő, 

jelenleg használaton kívüli úgynevezett ÖNÓ épületet felújítanánk, és közösségi célok 
elsősorban civil szervezetek, egyesületek, hagyományőrző és kulturális szervezetek részére 
adnánk használatba, segítve ezzel az ő munkájukat is. 
A pályázaton 5000 fő alatti kistelepülések indulhatnak, a maximálisan pályázható összeg 
22. 796.300.- forint. Kérem a képviselő-testületet , amennyiben egyetért, ezzel kézfeltartással 
szavazzon. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program 
keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" című MFP-NHl/2019. kódszámú 
kiírást, és úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzat tulajdonában lévő Gáborján 
belterület 453/1 hrsz.-ú, a valóságban Gáborján Arany J. ti. 1. szám alatt, kivett öregek 
napközi otthona megjelölésű ingatlanon található épületének felújításához, közösségi térré 
alakításához 22. 796.300.- forint támogatást igényel. 

Felkéri a község polgármesterét, hogy a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról 
gondoskodni szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 
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. . Gáborján, 2019. április 14. 
Mező Gyula . . · . . • . 
polg~~} 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A Magyar Falu Program keretében 
„A nemzeti és helyi identitástudat 

erősítése" 

című 

alprogramhoz 

A kiírás kódszáma : MFP-NHI/2019 
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" pályázati kiírás 

1. Bevezető 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a 

Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (Xll. l 0.) Korm. határozat „nemzeti és 
helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények 
bevonásával" alprogramja alapján az ország teljes teriiletén működő 5000 fő, és ez alatti 
lakosságszámú települések önkormányzatai (továbbiakban: önkormányzat) számára a 
nemzeti és helyi identitástudat erősítésének támogatására (a továbbiakban: kiírás). 

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja 

A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok 
helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a 
nemzeti és helyi identitástudat erősítése az önkormányzatok és a nemzeti kulturális 
intézmények bevonásával. 

Az alprogram hozzájárul a helyi közösségi terek fejlesztéséhez, a helyi közösségi folyamatok 
kezdeményezéséhez és azok megvalósításához. 

A közösségi terek fejlesztése lehetőséget ad a vidéki települési társadalom kohéziójának 
megerősödésére. 

Cél a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödése, ezzel teret adva a fiatal generációk 

számára. A program esélyt ad a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységeknek fejlődéséhez, 
támogatja a hagyományok megtartását és azok továbbvitelét, hozzájárul a kultúrközösségek 
közötti kommunikációhoz. 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 

6 OOO OOO OOO forint. 

Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja. 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény 1, melléklet XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 

alcímének 41 . Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére. 

2. A pályázat célja 

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések számára a 

nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető a kulturális intézmények 

tereinek építésére, felújítására, kultúrát segítő személy programszervező foglalkoztatására, 

valamint egyéb programszervezésre, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és 
programokhoz kapcsolódó működési költségekre. 
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „ A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" pályázati kiírás 

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek 

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek: 

2.1.1.1. Közösségi és kulturális építmények építése és külső és belső tereinek felújítása, 
bővítése, korszerűsítése 

• Új építés, felújítás, bővítés, pl. : 
o Fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés ; 

o Meglévő világítási rendszerek; 

o Info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése . 

2.1.1.2. A közösségi célú helyiségekben megvalósuló beltéri programok és az ehhez 
kapcsolódó kültéri programok szervezése, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés és 
működési költségek támogatása 

a) A közösség életet meghatározó programok szervezése, megvalósítása 
Ezen belül különösen támogathatók az alábbiak: 

• A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő 

programok 

• Önkéntes tevékenységek, az önkéntességgel kapcsolatos programok; 

• A gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő , a családi életre nevelő 
családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő 

programok; 

• A szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális 
részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az 

esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programok; 

• Egészségmegőrző és prevenciós programok; 

• Nemzeti és helyi identitás erősítése érdekében hely- és családismereti 
programok; 

• Népművészeti , hagyományápoló műhelyfoglalkozások; 

• Kézműves foglalkozások szervezése; 

• Az egyéni és közösségi tudást, kreativitást, helyi kultúrát fejlesztő programok; 

• Helyi termékfejlesztéssel, kreatív iparral kapcsolatos nonprofit programok; 

• Információs és kommunikációs technológiák, és a digitalizáció kulturális alapú 

használata; 

• Helyi kulturális agrárium, közösségi kert gondozása. 

b) A közösségi tér építéséhez, felújításához , amatőr művészeti csoportok működéséhez, és 

a programok megvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 

c) A programokhoz kapcsolódó működési költségek 

2.1.1.3. Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása 

Támogatás igényelhető egy fő - akár részmunkaidőben foglalkoztatott - közösségszervező 

bértámogatásának nyújtására a 2019. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével 
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(kizárólag az alkalmazni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával (a sablont a 

kiírás 2. melléklete tartalmazza), maximum egy év időtartamra). Amennyiben a 
közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető 

támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra. 
Felhívjuk a pályázók figyelmét a személyes adatok nyilvántartásánál, a hatályos adatvédelmi 
szabályok betartására. 

Mindhárom önállóan támogatható tevékenységcsoportra vonatkozóan (2.1.1.1., 2.1.1.2. 
és 2.1.1.3.) benyújtható igény ugyanazon pályázatban. 

2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

• A 2.1.1. pontban meghatározott 2.1.1.1. és 2.1.1 .2. tevékenységcsoportokhoz 
kapcsolódó: 

Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, tervezési költségek, 
közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége); 

A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki 

ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment). 

• Közösségi és kulturális építmények építése, felújítása tekintetében megújuló 
energiaforrások alkalmazása; 

• Akadálymentesítés. 

2.2 Nem támogatható tevékenységek 

A kiírás keretében a 2.1.1. és a 2.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más 
tevékenység nem támogatható, különösen: 

• A következő építési tevékenységek: filagória, pavilon, kerti sütő, kemence, 
szökőkút; 

• Tudományos intézetek, intézmények építése, felújítása, bővítése 

(közgyűjtemények, múzeumok, levéltárak); 

• Oktatási intézmények felújítása , bővítése (alsófokú, középfokú, felsőfokú); 

• Polgármesteri hivatal felújítása , bővítése; 

• Út- járdaépítés, valamint felújítás, térkövezés, térkő, térburkolat vásárlása, 
építése; 

• Tömegkommunikációs eszközök beszerzése (könyvkiadás és terjesztés, 

mozgókép és sajtó). 

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások 

Jelen kiírás 2.1.1.1. pontjában támogatott tevékenység (Közösségi és kulturális építmények 
építése, külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése) megvalósítása során a 
hatályos, épületek építésére, felújítására vonatkozó jogszabályok betartása kötelező. 

Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybi ztos 

5 



A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" pályázati kiírás 

2.4 A projektvégrehajtás időtartama 

2.4.1. A projekt megkezdése 

Jelen pontot az ,Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2019. évben 
meghirdetett kiírásokhoz " c. dokumentum (a továbbiakban Útmutató 2019.) tartalmazza. 

2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 17 
hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2020. december 31. 

A tervezett programok megvalósításának időszaka, és a bértámogatás nyújtásának időszaka 

nem haladhatja meg a 12 hónapot. 

További szabályokat az Útmutató 2019. 3.4. pontja tartalmaz. 

2.5. A projekt területi korlátozása 

A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe. 

2.6. Eredménymutatók 

A projekt befejezésekor a beszámoló részeként a Kedvezményezettnek adatközlésként az 

alábbi adatokról kell információt szolgáltatni: 

Eredménymutató neve Mértékegység 

A felújított, korszerűsített közösségi, kulturális intézmény m2 

alapterülete 

Megvalósult programok száma db 

A programhoz beszerzett eszközök száma db 

2.7. Fenntartási kötelezettség 

Eszközbeszerzés (2.1.1.2. tevékenységcsoport) esetén a fenntartási kötelezettség a 

elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított 

három éven át, építési beruházás (2.1.1.1. tevékenységcsoport) esetében a elszámolás 

jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított öt éven át 

tart. 

A 2.1.1.2. a) ; a 2.1.1.2. c) és a 2.1.1.3 . tevékenységcsoportok esetén nem értelmezhető a 

fenntartási kötelezettség. Ezen tevékenységek megvalósításának alátámasztására a 

kedvezményezett csak elszámolás, és az annak részét képező beszámoló benyújtására 

kötelezett. 

További szabályokat az Útmutató 2019. 3.8. pontja tartalmaz. 

2.8. Biztosítékok köre 

A pályázónak jelen pályázati konstrukcióban nem kell biztosítékot nyújtania. 
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2.9. Saját forrás 

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása. 

3. A Pályázat benyújtásának feltételei 

3.1. Pályázók (jogosultak) köre 

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be: 

• Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) 

esetén: 
azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. 

január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján; 

• Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: 

azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 

5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által 

kezelt adatok alapján. 

További szabályokat az Útmutató 2019. 2.1. pontja tartalmaz. 

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 

Jelen pontot az Útmutató 2019. 2.1.1. pontja tartalmazza. 

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, az elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet 

benyújtani; 

A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. 

A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik. 

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban: 

2019. április 15. és 2019. május 15. között van lehetőség. 

A pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 

2019. május 15. 

További szabályokat az Útmutató 2019. 2.2.1. pontja tartalmaz. 

3.4. Kiválasztási kritériumok 

3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok 

• A pályázat (elektronikus felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre 

választ ad; 

• A pályázatot a pályázati kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be; 

• A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, és nem valótlan tartalmúak; 

• A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra 

kerültek. 

Figyelem a csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban 
elfogadni! 
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3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok 

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok: 

• Települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége a 2018. évi adatok 

alapján; 

• A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján; 

• A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a 
besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV .23 .) Korm. rendelet alapján; 

• A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, 

részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési 

fejlesztésekkel; 

• A projekt keretében meghozott környezettudatossági , energiahatékonysági 

intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága . 

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók: 

• Azok a települések, amelyek közigazgatási határaitól függetlenül magasabb 

népességszám bevonását határozzák meg; 

• Szakmai gyakorlattal és szakirányú végzettséggel rendelkező közösségszervező 

személyt kívánnak alkalmazni; 

• Részmunkaidőben dolgozó közösségszervező személyt kívánnak alkalmazni; 

• Azok a települések, amelyek a pályázat beadásakor nem rendelkeznek jelenleg 

működő, közösségi funkciót betöltő közösségi és kulturális térrel . 

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés 

Jelen pontot az Útmutató 2019. 2.2.2. pontja tartalmazza. 

4. A finanszírozással kapcsolatos információk 

4.1. A támogatás formája 

A Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) keretében nyújtott támogatás vissza nem 

térítendő , 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. 

4.2. A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg 

• Közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek építése, felújítása, bővítése , 

korszerűsítése (15 OOO OOO forint összeghatárig); 

• A közösségi célú helyiségekben megvalósuló programok szervezése (kültéri is), a 

közösségi tér építéséhez, felújításához, amatőr művészeti csoportok támogatásához, és 

a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés, a programokhoz kapcsolódó működési 

költségek támogatása (5 OOO OOO forint összeghatárig); 

• Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása a 2019. évi garantált bérminimum 

és járulékainak megfelelő összegben. (2 796 300 forint összeghatárig). 

Az egyes tevékenységcsoportokra meghatározott maximális támogatási összegek a projektre 

igényelhető maximális támogatási összeg meghatározásakor egy projekt keretén belül 
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összeadandók, azaz egy mindhárom tevékenységcsoportra egyszerre irányuló projekt 
esetében igényelhető maximális támogatási összeg összesen 22 796 300 forint lehet, melybe 
beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg 

lS. 

4.3. Előleg igénylése 

A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít. 
A támogatási előleg biztosítása a 4.5. pont alapján történik. 

4.4. Az elszámolható általános költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 
elvárások 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 
költségkorlátokat szükséges figyelembe venni: 

Költségtípus 

1. Projekt-előkészítési, tervezési költségek: 
- Pályázati dokumentáció összeállítása; 

- Műszaki/építészeti tervdokumentáció 

elkészítése; 
- Tervezés, engedélyezés; 

- Hatósági eljárások költsége; 

II. Közbeszerzési eljárások lefolytatása: 
Közbeszerzési dokumentáció összeállítása; 

- Közbeszerzési tanácsadói tevékenység; 
- Közbeszerzési eljárás díja. 

III. Műszaki ellenőri szolgáltatás: 
- Független műszaki ellenőri szolgáltatás 

költsége és a kapcsolódó engedélyek és egyéb 

hatósági díjak. 

IV. Projektmenedzsment költsége 

Mértéke a 2.1.1.1. és 
2.1.1.2. tevékenységek 

elszámolható 
költségeire vetítve 

maximum 7 % 

Ha a pályázó kizárólag jelen kiírás 2.1.1.3. Közösségszervező személy bértámogatása 
tevékenységre nyújtja be kérelmét, a fenti költségeket nem számolhatja el. 

A közbeszerzésre vonatkozó általános szabályokat az Útmutató 2019. 3.9. pontja tartalmazza. 

4.5. A támogatás folyósítása 
A megítélt támogatási összeget a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár a 

Támogatói Okirat kiállítását követő öt napon belül egy összegben átutalja a 

Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra. 

További szabályokat az Útmutató 2019. 3.2. pontja tartalmaz. 
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4.6. Nem elszámolható költségek köre 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan NEM elszámolható költségnek minősül 

mindazon költség, amely nem kapcsolódik jelen kiírás 2.1. pontjában szereplő 

tevékenységekhez, különösen az alábbiakhoz kapcsolódó költségek: 

Bontás 
Használt eszköz, használt anyag vásárlása; 
Saját tulajdonban lévő ingatlanon, épületben megvalósuló rendezvény 
esetén a megvalósítási helyszínéhez kapcsolódó bérleti díj; 

Járműbeszerzés; 

Élő állat beszerzése; 
Szeszesital, dohányáru; 
Pénzbeli jutalom; 

Sikerdíj; 
A társadalmi kirekesztést erősítő tevékenységek. 

További szabályokat az Útmutató 2019. 3.6. pontja tartalmaz. 

4.7 ÁFA levonási jog 

Jelen pontot az Útmutató 2019. 3.7. pontja tartalmazza. 

5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje 

Jelen pontot az Útmutató 2019. 2.2.5. pontja tartalmazza. 

5.1 Jogorvoslat 

Jelen pontot az Útmutató 2019. 4. pontja tartalmazza. 

6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

Jelen pontot az Útmutató 2019. 5. pontja tartalmazza. 

7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége 

Jelen pontot az Útmutató 2019. 6. pontja tartalmazza. 
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8. Mellékletek 

1. számú melléklet 

A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF 
formátumban: 

• A fejlesztéssel érintett intézmény működési engedélye/ telepengedélye (amennyiben 
releváns); 

• Tervező által készített helyszínrajz, vázlatrajz Uelenlegi és tervezett állapot 
bemutatása) és rövid műszaki leírás (amennyiben releváns); 

• Társulási megállapodás pályázat benyújtására (amennyiben releváns) ; 

• Építési beruházás esetén a fejleszteni kívánt ingatlan (az ingatlan 100 %-os 

önkormányzati tulajdonát alátámasztó 1), 30 napnál nem régebbi T AKARNET 
rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának másolata (kötelező). A 100 %
os önkormányzati tulajdonra vonatkozó feltételnek a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjától a fenntartási kötelezettség lejártáig fenn kell állnia; 

• Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (amennyiben releváns); 

• Építési beruházás esetében árajánlat vagy tervezői költségvetés/költségbecslés (a 4.4 
pontban felsorolt tevékenységek kivételével); 

• Engedély-, vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a pályázathoz 
elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot csatolni, ha 

rendelkezésre áll a jogerős engedély, kérjük csatolni. A jogerős építési engedély 

megléte és benyújtása a Támogatói Okirat kiállításának feltétele; 

• Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági 

szolgáltatás keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott hatósági 
igazolást, vagy tervezői nyilatkozatot arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges 

hatósági engedély (ha a tervezett beruházás nem engedélyhez kötött) (amennyiben 
releváns); 

• Programterv 4. számú melléklet alapján (amennyiben releváns); 

• Jelen kiírás 2.1.1.3 . pontjában meghatározott tevékenységcsoportra irányuló pályázat 
esetén a megjelölt közösségszervező 2. számú melléklet szerinti szakmai önéletrajza. 
(Felhívjuk a pályázók figyelmét a személyes adatok nyilvántartásánál, a hatályos 
adatvédelmi szabályok betartására.) 

• Berendezések, gépek, eszközök, programok esetében egy darab árajánlat, -

amennyiben releváns- műszaki leírás, (amennyiben releváns); 

• Jelen kiírás 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat (kötelező); 
• Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről. (5. számú melléklet) (kötelező); 
• Aláírási címpéldány, ha rendelkezésre áll a pályázat benyújtásakor, a Támogatói 

Okirat kiállításának azonban feltétele, (kötelező); 

• Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező). 

1 
A 100 % -os tulajdon lehet a pályázatot benyújtó önkormányzat vagy társulás tulajdona is. 

Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos 
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" pályázati kiírás 

A pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező 

nyilatkozni arról, hogy: 

• Adósságrendezési eljárás alatt nem áll; 

• A pályázatban permentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel 
támogatást; 

• A pályázati kiírás közzététele előtt az építést, felújítást, fejlesztést nem kezdte meg; 

• Pályázó ÁFA levonási jogra vonatkozó nyilatkozata; 

• A településen a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik-e működő közösségi 
és kulturális térrel; 

• Nyertes pályázat esetén hozzájárul, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság 
biztosítása céljából kommunikációs eszköz kerül kihelyezésre. 

Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felelös Kormánybiztos 
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „ A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" pályázati kiírás 

2. számú melléklet 
Önéletrajz 

Név: 

Lakcím: 

Születési dátum: 

Telefon elérhetőség: 

E-mail elérhetőség: 

Jelenleg betöltött munkaköre: 

Iskolai végzettségek 

Szakmai tapasztalat 

Alulírott hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozaton rögzített személyes adataimat a pályázó a 

pályázat elkészítéséhez felhasználja, és azt továbbítsa a Miniszterelnökség fe lé, a pályázat 

mellékleteként. 

Kelt: ........... ..... ................. ... .......... , 2019 .................. ......... (hónap) ........... (nap) 

Aláírás 

Miniszterelnökség Modem Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos 
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti és hely i identitástudat erősítése" pályázati kiírás 

3. számú melléklet 

Nyilatkozat 

Alulírott (név) a 

. . . ..... „ ... „„ „ „ .. „„ ..... .. ... . ... . . . .. . ............. .. . .. . ....... .. . .. . •. . ...... •. „ képviseletében eljárva 

nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökség által, a Magyar Falu Program keretében kiírt „ A 

nemzeti és helyi identitástudat erősítése" kiírásban foglaltakat ismerem, a projekt 

megvalósítását vállalom. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt kérelmező 

tekintetében nem állnak fenn az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011 . (XI. 31 .) Korm. rendelet 81 . §-ában meghatározott kizáró okok. 

Kelt: „„ ... „„ .. . „ „„ „„ ..... „ .. „„ •... „ „„ 2019 ... „ .. „ „„ . .... „„„ . .. (hónap) „„ „„ . . . (nap) 

Pályázó képviseletére jogosult személy 

aláírása 

Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos 
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" pályázati kiírás 

4. számú melléklet (az elektronikus benyújtó felületen) 

Programterv 

A program neve: 

1. A program bemutatása (2000 karakter) 

• vonzásterületére, vonzáskörzetére vonatkozó adatok 
• célcsoport bemutatása 

• programelemek bemutatása 
• együttműködések 

• tervezett költségvetés (kitérve a programokhoz kapcsolódó működési költségek 

tervezett összegére); 

2. A programelemek ütemezése (rendszeresség, időtartam) (1 OOO karakter) 

(A tervezett programok megvalósításának időszaka a projekt fizikai befejezésére 

rendelkezésre álló 17 hónapos megvalósítási határidőn belül nem haladhatja meg a 12 

hónapot.) 

Miniszterelnökség Modem Települések Fejlesztéséért Felelös Kormánybiztos 

15 



A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" pályázati kiírás 

5. számú melléklet 

Nyilatkozat kettős finanszírozás elkerüléséről 

Alulírott .......... ........... ............... ..... ....... ... ........ .............. .. ............ .... ........... .... .............. .......... .. ... . 

a ...................................................................................... képviseletében eljárva nyilatkozom, 

hogy a Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében kiírt, „ A nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése" tárgyú kiírás kapcsán a benyújtott pályázatban szereplő, 

megvalósítani kívánt fejlesztésekre vonatkozóan más hazai vagy uniós forrás keretében az 

önkormányzat/ a társulás támogatásban nem részesült. 

Továbbá, nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében 

kiírt, „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" tárgyú kiírás kapcsán a benyújtott 

pályázatban szereplő megvalósítási hely vonatkozásában jelen pályázat benyújtását 

megelőző öt évben más hazai vagy uniós forrás keretében a kiírás alapján támogatható 
tevékenységek tekintetében az önkormányzat/ társulás támogatásban részesült/nem 
részesült2

. 

Amennyiben a pályázatban megjelölt megvalósítási helyen korábban más hazai vagy umos 

program keretében megvalósított projektek, beruházások fenntartási ideje még nem telt le, 

annak fenntartását, eredményeinek érvényesülését biztosítom. 

Kijelentem, hogy - amennyiben releváns - korábbi , illetve más hazai vagy uniós program 

keretében támogatott projektek, beruházások, valamint azok jelen fejlesztéstől való 

lehatárolását a ,,Nyilatkozat támogatással érintett projektekről" c. nyilatkozatomban 

bemutattam; indikátorvállalásait, eredménymutatóit lehatároltam a kettős finanszírozás 

elkerülése érdekében. 

Kelt: ................................. , 2019 ........................... (hónap) ........... (nap) 

Pályázó képviseletére jogosult személy aláírása 

2 A megfelelő rész aláhúzandó. 
Amennyiben a pályázó úgy nyilatkozik, hogy a kiírás alapján támogatható tevékenységekre vonatkozóan 
részesült támogatásban, úgy a „Nyilatkozat támogatással érintett projektekről" elnevezésű sablont kötelező 
kitöltenie, és a támogatási kérelméhez csatolni. 
A nyilatkozat ezen részében akkor húzható alá a „ nem részesült" válasz, amennyiben jelen pályázat benyújtását 
megelőző öt évben nem áll fenn hatályos támogatási jogosultsága, illetve ezzel kapcsolatos fenntartási 
kötelezettsége, valamint nem áll elbírálás alatt hasonló tárgyú pályázata / kérelme. 

Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos 
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Nyilatkozat támogatással érintett projektekről 

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" kiíráshoz kapcsolódóan 

Pályázó adószáma: ... . ...... . ........... . .............. ... .. .. ... . 

Megvalósítási hely: ..................................... . ............. . 

A pályázatban megjelölt megvalósítási helyen a támogatással érintett projektek adatai: 

Program Támogatói Épület/létesítmény Projekt keretében támogatott tevékenység(ek) leírása/Eszköz Támogatott 
megnevezése, döntés sorszáma/Eszköz megnevezése/Közösségszervező megnevezése, azonosító tevékenység 

kódszáma azonosító egyedi adatai megvalósításának 
száma azonosítószáma állapota (Eszköz/ 

(pl. gyári száma) Közösségszervező 

esetében nem releváns) 

Kelt: .............. ..... „ .. . _. .. ..... „ ..... .... (év) ... ........ ..... ..... .. ... (hónap) ........... (nap) 

Pályázó képviseletére jogosult személy aláírása 

Miniszterelnökség Modem Települések Fej lesztéséért Felelős Kormánybiztos 



Kitöltési útmutató a Nyilatkozat támogatással érintett projektekről e. dokumentum 
kitöltéséhez 

Ezen a nyilatkozaton kell megadni az adott megvalósítási helyhez tartozó helyszínrajz szerint a 
megvalósítási hely( ek)en feltüntetett épületek és létesítmények, illetve infrastrukturális 
beruházásoknak a jelen és múltbeli támogatásokkal történő érintettségét, az adott támogatások 
azonosító adatát és a megvalósítás állapotát. Megvalósítási helyenként külön-külön dokumentum 
benyújtása szükséges. 

Egy adott megvalósítási helyre vonatkozóan több oldalt csatolhat, ha a szükséges adatokhoz 
kevésnek bizonyul a sorok száma. 

A pályázattal együtt kötelezően benyújtandó méretarányos megvalósítási helyszínrajzon az 
épületeket, létesítményeket és infrastrukturális beruházásokat számozással kell megjelölni. 
Amennyiben a támogatással érintett beruházások több megvalósítási helyet érintenek, az egyes 
megvalósítási helyszínrajzokon fel kell tüntetni a megvalósítási hely pontos megnevezését 
(település és utca, házszám vagy helyrajzi szám megadásával) azért, hogy egyértelműen 

beazonosítható legyen, hogy a nyilatkozathoz mely megvalósítási helyszínrajz tartozik. Ha az 
objektum/épület/létesítmény több program/intézkedés keretében érintett, akkor ahány 
program/intézkedés érinti, annyi sorban, kell feltüntetni, és minden sorba oda kell írni az objektum 
számát (azaz annyi sor lesz az „Épület / létesítmény sorszáma" mezőben azonos számmal 
feltüntetve) . Egy adott ,,Épület / létesítmény sorszáma" sorhoz, azaz egy létesítményhez tartozó 
sorok számát tehát az érintett programok száma, és az azon belül elkülöníthető támogatási 
egységek száma határozza meg. 

Projekt keretében támogatott tevékenység(ek) leírása: Ebben a mezőben adja meg a fent jelölt 
programok/intézkedések keretében megvalósult/megvalósuló beruházás( ok) megnevezését, 
leírását. Közösségszervező esetében a közösségszervező megnevezését és azonosító adatait. 

Támogatott tevékenység megvalósításának állapota: Ebben a mezőben adja meg 
beruházásonként, tevékenységenként a megvalósítás állapotát, az alábbi rövidítések szerint: 

- amennyiben még nem kezdte meg a tevékenység megvalósítását, „N" betűjelzést kell 
megadni ; 

- amennyiben a tevékenység megvalósítása folyamatban van, „F" betűjelzést kell megadni ; 
- amennyiben a tevékenység megvalósult (ideértve az üzemeltetési időszakkal érintett 

tevékenységeket), „M" betűjelzést kell megadni ; 
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „ A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" pályázati kiírás 

6. számú melléklet 

A kiírásra vonatkozó fontosabb jogszabályok 
2011 . évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól; 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról; 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról; 

2003 . évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról; 

2000. évi C. törvény a számvitelről; 

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről; 

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről; 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről ; 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról; 

376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről; 

26612013 . (VII. 11 .) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről; 

275/2013 . (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének 

és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól; 
4/2013. (!. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről; 

368/2011 . (XII. 31 .) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról; 

191/2009. (IX. 15 .) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről; 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról; 

712006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról; 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről; 

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 

területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezésére; 

20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről ; 

1603/2014. (XL 4.) Korm. határozat a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., 

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési 

stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia 

elfogadásáról. 
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HBMKH Ben:ttyóújfaiui Jár:ísi Hivatal.a 

Ben:ttyóújfalu Kossuth L. u . 31 . 

Nem hiteles tulajdOlli lap ·Szemle má.solat 

l\>1egn:ndclés szám: 30005/877312019 

2019.Qq.29 

GÁBoRJÁN 

Belterlilet 453/1 helyrajzi szám 

4122 GÁBORJÁN Arany Jánoa utca l. 

l . Az ingatlan adatai: 
alréa z le t adatok 

rnln.ieléei ág/ k l.Vet t rnegneve"Z.és / 

Kivett örege k napkozi otthona 

1. tulajdon i hányad : 1/1 

!. RÉSZ 

m.i.n . o 

0 
ll .RÉS Z 

be je g y< ó határo•at, lrke<lei idő: 30395/1991.01 . 11 
jogcím: J09B<abály alapJán 

1. 

Jogállás: tLllajdonoa 
név: GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
cím: 4122 Gfi.SORJÁN Pó utca 106 

ill . RÉSZ 

bej egy•Ó határozat , érkezési idő: 3?950/2/199?.10.09 

Önálló szöveges bejegyzés 

Szektor-

terület ka t 

ha m2 k 

1962 

1. oldal, összesen: 1 oldal 

Nem hiteles tulaj doni lap 

Oldal: 1 { 1 

53 

E.z a tLJla.jdoni 

hae"?.nálha tó . 

került kiadásra. Másra nem 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

https: //www4.takarnet.hu/tullap/S040420190429092 l Ol 8fdiApBwrq9p-138689 l 69-l ... 2019.04.29. 



ELŐTERJESZTÉS 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. április 18-i ülésére 

Tárgy: Előterjesztés a Rendőrségi Nap támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Minden évben megrendezésre kerül a Rendőrség Napja. Az előző évekhez hasonlóan a 
Rendőrség kérte az önkormányzat támogatását. Javaslom, hogy 80.000.- forint összeggel 
támogassuk a rendőrséget ebből az alkalomból. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 

„ ./2019. (IV.18) számú határozati javaslat 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Rendőrség Napja 
alkalmából a Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányságot 80.000.- Forinttal, azaz 
Nyolcvanezer forinttal támogassa. 
Felkéri a polgármester urat a fenti összeg átadására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Gáborján, 2019. április 14. 

Mező 

polgár 
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ELŐTERJESZTÉS 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. április 18-i ülésére 

Tárgy: Előterjesztés a műfüves pálya az iskola 
udvarán BM-es pályázat 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési törvény alapján a 
belügyminiszter és a pénzügyminiszter közösen pályázatot írtak ki önkormányzatok részére, 
három pályázati cél megvalósítása érdekében, ebből számunkra a sportfejlesztési cél lehet 
érdekes, úgy gondoltam, hogy az iskola udvarán az elhasználódott bitumenes kézilabda-pálya 
helyére egy műfüves pályát létesíthetnénk, a pályázati támogatás segítségével. A kiírás 
alapján maximálisan 20 millió forint támogatást tudunk igényelni és a fejlesztési költség 15%
át önerőként az önkormányzatnak kell biztosítania. A pályázat benyújtása viszonylag 
egyszerű, a belügyminisztérium által működtetett ebr42 önkormányzati információs 
rendszeren keresztül kell beadni 2019. május 31-ig. A műfüves focipálya létesítéséhez 
szerintem nem szükséges építési engedély, így egy tervezői nyilatkozattal és árajánlatokkal 
megoldható a pályázat előkészítése. Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, 
kérdése, javaslata. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról szóló előterjesztést és úgy 
döntött, hogy pályázatot nyújt be a B) alcél (sportfejlesztés) keretében műfüves sportpálya 
létesítésére az önkormányzat tulajdonában lévő Gáborján belterület 62 hrsz.-ú, a valóságban 
Gáborján Fő u. 82. szám alatt lévő ingatlanon. 
A képviselő testület a pályázati cél megvalósítását 23.529.411.- forintból kívánja 
megvalósítani, melyből a pályázati támogatás összege 20 millió forint és 3.529.411.- forint 
saját erő, melyet a 2019. évi önkormányzati költségvetés dologi előirányzata terhére biztosít a 
képviselő testület. 
Felkéri a község polgármesterét, hogy a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról 
gondoskodni szíveskedjen. 

Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Gáborján, 2019. április 14. 
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Pályázati Kiírás 

2019. 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
pályázatot hirdet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II . 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, 

összhangban 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tovabbiakban: Áht.), 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.), 

rendelkezései vcl. 

1. A pályázat célja 

A támogatás célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban : önkormányzat) 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 megvalósulása. 

Pályázati alcélok: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 
(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, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés) 
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi. házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 
szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása 
(a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés) 
ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a 
továbbiakban : hi vatalfejlesztés) 

b) Óvodai. iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-kjksztés, sportlétesítmény felújítása, 
vagy új létrehozása (továbbiakban: sport fejlesztés) 

e) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

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) és ab) alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy intézményen 
belül több feladatellátási helyen megvalósuló fejlesztésre támogatás. 

Az ab) alpont ( óvodafej lesztés) 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. 

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 esetén legfeljebb egy (a sportról - szóló 2004. évi 1. törvény 77. § 
s) pontjában meghatározott) sportlétesítmény fejlesztésére igényelhető támogatás. 

Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen 
működő hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás. 

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 . 

2. Pályázók köre 

Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázó lehet az az önkormányzat, illetve 
társulás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat, amely az általa fenntartott intézmény 
vagy egészségügyi alapellátást biztosító, beruházással érintett épület 100%-os tulajdonosa. 

Ab) (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázó lehet az az önkormányzat, amelynek 100%
os tulajdonában van a beruházással érintett sportlétesítmény vagy ú.i építés esetén az építési telek . 

A e) pont szerinti alcél esetében az önkormányzat - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével -
a közigazgatási területén és tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet 
támogatást. 

A továbbiakban Pályázó a fenti alcéloknál megjelölt. pályázatot benyújtó önkormányzat, az a) 
(intézményfejlesztés) pont esetén a társulás is. 

3. A támogatás formája 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 
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4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege 

Pályázati 
Rendelkezésre 

Maximálisan igényelhető támogatás összege 
álló keretösszeg 

alcélok 
millió Ft 

millió Ft 

a) 2 OOO 30 

( b} 500 "2.._0-' 
fövcirosi kerületi önkormányzatok: 50 

e) 2 500 
megyei jogú városok: 40 

10 OOO fö vagy azt meghaladó lakosságszámú települések: 30 
10 OOO fö lakosságszám alatti települések: 15 

5. A támogatás mértéke 

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól és a Pályázó egy lakosra jutó 
adóerö-képességétől. 

A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a Kvtv . 2. melléklet I.1.c) pontja szerinti adóerö
képességet jelenti . 
Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti 
önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra. 

Fejlesztési Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján 

alcél 
0-18.000 Ft/fö 18.001-25.000 Ft/fő 25.001-50.000 Ft/fő 50.000 Ft/fő felett 

a) 
fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség 

95%-a, 85%-a, 75°/o-a, 50%-a, 

b), e) 
fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség 

85%-a, 75%-a, 65%-a, 50%-a, 

A támogatás bruttó összeg, amelyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem 
igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás 
felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási 
jogáról.) 
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 megvalósításához szükséges engedélyek 
beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket nem tette meg, különösen az engedély kiadása 
iránti kérelmet az illetékes hatóságnál nem nyújtotta he, vagy nem vállalja a szükséges jogi 
lépések megtételét 2019. szeptember 30-áig. 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; 
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a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § ( 4) bekezdése szerinti köztartozása 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); 
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. 

6. Pályázatok benyújtása 

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a 
továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. 
Az elektronikusan benyújtandó dokumentumok feltöltése szintén az ebr42 rendszeren keresztül 
történik. 
A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar 
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a 
továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon 
személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban. 
A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha az önkormányzat az alább megjelölt 
határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, benyújtandó dokumentumokat az 
ebr42 rendszerbe feltöltötte, a pályázatot lezárta. valamint a pályázati adatlapot és a papír alapon 
benyújtandó további dokumentumokat postára adta. vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A 
kizárólag papír alapon benyújtott támogatási igény érvénytelen. 

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje 
elektronikus feltöltés lezárása: 2019. május 31. 16:00 óra 
papír alapon történő benyújtás: 2019. június 3. 

E határidők elmulasztása jogvesztő. 

7. Benyújtandó dokumentumok 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 
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Pályázati alcélok 

Sor
szám 

Benyújtandó dokumentumok: 
a) 

aa) ab) ac) ad) 

2 

3 

4 

5 

az ebr42 rendszerben kitöltött megfelelö 
pályázati adatlap, mely tartalmazza az Áht. 50. § 
(1) és (4) bekezdések és Ávr. 75. § (2) bekezdés 
alapján a pályázati adatlap szerinti 
nyilatkozatokat (kinyomtatva, aláírva, 
bélyegzövel ellátva) 
árajánlat vagy tervezöi költségvetés 
/költségbecslés eredeti vagy hitelesített 
másolati néldánva 
az Avr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti -
saját forrás biztosítására vonatkozó - 30 napnál 
nem régebbi igazolás eredeti példánya 
(képviselő-testületi határozat a biztosítandó 
saját forrás össze!>'szerű mef'ielöléséven 
a fejleszteni kívánt ingatlan ( 100 %-os 
önkormányzati tulajdont alátámasztó) 30 napnál 
nem régebbi T AKARNET rendszerből 

lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának 
másolata 

fejlesztéssel érintett székhelyre, telephelyre 
vonatkozó működési engedély hiteles másolata 

köznevelési intézmény egységes szerkezetbe 
6 foglalt, hatályos alapító okiratának hiteles 

másolata 

7 OEP finanszírozási szerzödés hiteles másolata 

a fejlesztéssel érintett épületröl, létesítményröl 
készített színes fénykép-dokumentáció, amely 

x 

x 

x 

x 

x 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

x 

x 

x 

8 beazonosítható módon mutatja be a pályázati célt x x x x 
(pl. melyik utcára vonatkozik az útfelújítás stb.) 

9 

10 

11 

(legfeljebb 10 db) 

a pályázó önkormányzattól eltérö fenntartó 
esetén a fenntartó fejlesztésre vonatkozó 
támogató nyilatkozata 

a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról 
szóló képviselö-testületi vagy közgyűlési 

határozat eredeti va2:v hiteles másolati példánya 
hatósági engedélyhez kötött fejlesztés esetén : 
hatósági engedély, vagy igazolás az engedély 
kiadása iránti kérelem illetékes hatósághoz 
történö benyújtásáról (hatósági bizonyítvány x 
vagy a hatóság által hitelesített ügyféli beadvány 
kivonat); ha a tervezett beruházás nem 
engedélyhez kötött: hatósági igazolás vagy 

5 

x x x 

b) 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

e) 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Benyújtás 
módja 

P=papír alapon, 
EP= 

elektronikusan 
és papír alapon 

is 

EP 

p 

p 

EP 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

EP 



Pályázati alcélok 
Benyújtás 

módja 

Sor-
Benyújtandó dokumentumok: 

P=papír alapon, 

szám a) 
EP= 

b) e) elektronikusan 
és papír alapon 

ua) ab) ac) ad) is 

tervezői nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez 
nem szükséges hatósági engedély - eredeti vagy 
hiteles másolati példánya 

az építmény általános jellemzésére vonatkozó 
műszaki leírás eredeti vagy hiteles másolati 

12 
példánya, mely tartalmazza az építés évét, p 
legutóbbi felújítás dátumát. karbantartás 

x 
a 

gyakoriságát, illetve az építés jelenlegi és 
megvalósítandó technológiáját 
szakhatósági igazolás az épület állapotáról, 

13 
amennyiben a fej !esztendő , felújítandó épület p 
jelenleg balesetveszélyes életveszélyes 

x x x x 
vagy -

eredeti vagy hiteles másolati példánya 

8. Hiánypótlás 

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

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 
2019. június 24. E határidő elmulasztása jogvesztő. 

Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a támogatási igény egy része a pályázati 
kiírásnak nem felel meg, az Igazgatóság a hiánypótlás keretében felszólítja a Pályázót a jogosulatlan 
pályázatrész visszavonására. A visszavont pályázatrészhez kapcsolódó támogatási összegről a 
Pályázó a továbbiakban nem rendelkezhet. 

A hiánypótlás keretében nincs lehetőség az eredeti pályázati cél módosítására. 

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. 

Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázati adatlapon szereplő adatok, a tulajdoni lapon 
valamint a csatolt dokumentumokon jelzett adatok (helyrajzi szám, út-, járdafejlesztés esetén 
utcanév. pályázatnak megfelelő művelési ág) nem egyeznek, vagy a Pályázó hitelt érdemlően nem 
igazolta, hogy azok módosítását kezdeményezi, úgy a pályázat nem támogatható . 

A papír alapon beérkezett - a pályázati kiírásnak megfelelő - pályázatokat az Igazgatóság a 
hiánypótlás lezárultát követően, 2019. július 1-jéig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. 
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9. Pályázat elbírálása, döntés 

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként: 
Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma, 
Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás 
gyermekek száma, 
Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók, 
Az önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége, 
Megvalósítandó műszaki tartalom, 
Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota. 

Előnyt élveznek 
intézményfejlesztés esetén 

a. a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, 
hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés) , illetve 

b. azon pályázatok. amelyek olyan energetikai korszerüsítés megvalósulására 
irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik. 

c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul. 
sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amelyek esetében 

a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá, 
b. több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá, 
c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul, 
d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül. 

belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által 
igénybe vett utak felújítására irányulnak. 

A döntés alátámasztására a miniszter a pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti. 
A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt. 
A miniszter - a pályázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a pályázó által 
felállított rangsor figyelembevételével - az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére 
is jogosult. 
Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy 
egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás 
megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy 
szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási 
cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a miniszter 
engedélyével történhet. 

A miniszteri döntés határideje: 2019. szeptember 16. 

A miniszter az előirányzat terhére legkésőbb 2019. október l 6-áig további döntést ho,drnt. 
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek. 
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség. 

10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje 

A miniszter döntéséről a Pályázó a döntést követő 10 munkanapon belül értesül az e/J r'-12 rendszeren 
keresztül. 
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Amennyiben a támogatási döntéssel érintett beruházás engedélyköteles tevékenységet 
tartalmaz, abban az esetben a támogatói okirat kiadásának feltétele a megvalósítandó 
fejlesztéssel kapcsolatos hatósági engedélyek megléte vagy igazolás arról, hogy az engedély 
kiadása iránti kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtották. 

A nyertes Pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) amennyiben - a pályázatban tett 
nyilatkozata szerint - nem végez a megvalósítás során engedélyköteles tevékenységet vagy ha 
rendelkezik a szükséges engedélyekkel/igazolással, akkor a döntés közlését követő 10 munkanapon 
belül elektronikus támogatói okiratban értesül a támogatás feltételeiről. 

Amennyiben a Kedvezményezett pályázata engedélyhez kötött megvalósítandó célt tartalmaz és a 
pályázat benyújtásakor nem rendelkezik a megvalósításhoz szükséges hatós~igi engedéllyel vagy 
az engedély beszerzésének megindítását igazoló dokumentummal, 10 munkanapon belül 
elektronikus levélben értesül a döntésről. 
Ezen Pályázóknak 2019. szeptember 30-áig kell a hatósági engedély beszerzésérő l vagy a beszerzés 
megindításáról nyilatkozni az ebr42 rendszerben, valamint ugyanezen határnapig a nyilatkozatot 
alátámasztó dokumentum hiteles másolatát az Igazgatóságon keresztül a miniszter részére meg kell 
küldeni. Amennyiben az engedély vagy igazolás meglétét e határidőig a Kedvezményezett nem 
igazolja, úgy a miniszteri döntés hatályát veszti. 

Amennyiben a Pályázó a pályázatban úgy nyilatkozott, hogy a megvalósítandó célokhoz hatósági 
engedélyek megszerzése szükséges, azonban a benyújtást követően bebizonyosodik, hogy a jelzett 
tevékenység mégsem engedélyköteles, akkor a Pályázónak az illetékes hatós:ig erre vonatkozó 
igazolását vagy tervezői nyilatkozatot kell 2019. szeptember 30-áig rögzíteni az ebr-12 rendszerben, 
illetve e határnapig papír alapon megküldeni az Igazgatóságon keresztül a miniszter részére. 

A pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázó 
tartaléklistára kerül. 

A tartaléklistán szereplő önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges hatós:'1gi engedély vagy az 
engedély beszerzésének megindítását igazoló dokumentum meglétét 2019. szeptember 30-áig kell 
rögzíteni az ebr42 rendszerben, továbbá e határnapig papír alapon megküldeni az lgazgatóság útján a 
miniszternek. 

Az előirányzat terhére, a tartaléklistán szereplő, a beruházásra vonatkozó hatósá~ i engedéllyel vagy 
az engedély beszerzésének megindítását igazoló dokumentummal - l e gkésőbb 20 l 9. szeptember 30-
áig - rendelkező önkormányzat pályázatairól a miniszter 2019. október 16-áig dü nt. A t~1rtaléklistán 
szereplő. támogatásban részesülő Pályázó az ebr42 rendszeren ker~sztül a döntésről a döntést 
követő 10 munkanapon belül, majd a döntés közlését követő 10 munkanapon belül elektronikus 
támogatói okiratban értesül a támogatás feltételeiről. 

Csökkentett támogatás esetén a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata szü l -;éges a támogatói 
okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra, amelyet az ehr42 rendszerben 3 munkanapon belül 
tehet meg. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekinte11l '.0 . Észre vétel esetén 
a Kedvezményezettel egyeztetni szükséges. Amennyiben az egyeztetés 10 mu nkanapon belül nem 
vezet eredményre. úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra val ó jogosults:tgát. 

A miniszteri döntésről a támogatásban nem részesült Pályázó az el utasítás indokát is tartalmazó 
levélben 2019. november 29-éig értesül. 
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11. Támogatás folyósítása 

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt 
követő 7 munkanapon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevétel és annak egyeztetése 
esetén az elfogadást követő 7 munkanapon belül történik a folyósítús.) A tá mogatást a miniszter 
utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja. 

12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek 

Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötdező önkormányzati feladatot 
ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésével , felújításával kapcsolatos költségekre használható fel 
támogatás: 

A pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszíneként funkcionáló épület 
felújítására, fejlesztésére (elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre). 
A feladatellátáshoz szükséges eszközök illetve berendezések beszerzésé re . 
Az életveszélyes és a feladatok ellátására szakhatóság által igazoltan alkalmatlan épület 
esetében az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő ép ük t átal akításúra, felújítására, 
szolgáltatás átköltöztetésére. 
Nem használható fel a támogatás: 

a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, fel újítására, kerti bútorzat 
beszerzésére, 

b. új épület létrehozására, épület bővítésére, 
c. kerítés építésére és javítására, 
d. út, parkoló kialakítására, kivéve, ha annak léte s ítés~ ! épí tés i engedély kötelezővé 

teszi , 
e. tornaterem, tornaszoba, vagy sportcélú eszközök beszerzésére, 
f. étkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó konyha, mekgítőkonyha, tálaló, teakonyha, 

egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (pl. raktár, fehérmosogató) 
kialakítására, felújítására, 

g. konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközi"1k beszerzésére, 
h. szolgálati lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra , eszk()1.IJc::i zerzésre, 
1. számítástechnikai eszközök beszerzésére. 

Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tul ajdonában lé vő, sportlétesítményk0nt üzemelő 

létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létreli uzásával kapcsolatos 
költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejle sztése vagv kialakítása 
támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznt'_\ clési intézmények gyermekei, 
tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra ken:tén ki ül cs azon kívl.H a diák- és 
utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását. 

Belterületi utak, járdák, hidak esetében 
A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú u t ~1 k , járdák, hidak fe lújításához, 
korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat. 

Elsődleges cél : 
a. szilárd burkolatú közutak felújítása, 
b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása, 
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Egyéb kapcsolódó cél: 
c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak r~--1 újítása, ko rszerűsítése (pl. híd, 

felüljáró, áteresz, alagút, aluljáró, támfal), 
d. az út és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény 

felújítása. korszerűsítése, kialakítása (pl. burkolt árok, csatorna; fedlapok, víznyelő 
rácsok cseréje), 

e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, 
ideiglenes forgalomtechnikai létesítmények (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló 
oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolat i j ck k v issz:1állítás:1, kialakítása, 
gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése). 

A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek ömílló projekt keretében nem 
támogathatók, csak az a. és b. pont szerinti támogatási igényhez szerves egységként 
kapcsolódóan számolhatók el azok költségei, a beruházási összkölt sé '..!. maximllm 20%-ának 
mértékéig. 
Szilárd burkolatú útnak, járdának tekinthető a pályázat Sí' cmpontjú l••'\! az az út vagy járda, 
amelynek útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő, tovúbbú beton vagy aszfalt burkolattal 
rendelkezik (aszfalt, aszfaltmakadám, itatott makadám, beton, kockakő burkolattal ellátott út) 
és ez a pályázatból egyértelműen kiderül. 
Nem igényelhető támogatás az eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. 
zúzottkő, kavics, murva, kohósalak stb.) útra vagy j úrd :'ir~t. amelyen legfeljebb 
talajszerkezetet javító beavatkozás történt. 
Önálló kerékpárút, parkoló felújítására támogatás nem ig ~' 11 y e l!1L' lÖ , : __ , ',k párút vagy parkoló 
felújításával kapcsolatos költségek kizárólag abban az eset ben szúmulhatók d, ha azok a 
felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik. 

Közös szabályok 

Eszközbeszerzés a beruházási összköltség (összes elszámolt kö ltség) 1 O"l,,<1ig számolható el. A 
fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költ ségek (küki, ;ÖSL, 1 :1 l)L, "!.ázás meg\ :tlósítása 
érdekében felmerült tervezési, engedélyezési, szállítási munkák clkn( rt ( kc , :1 h.özbeszcrzési eljárás 
lebonyolításának költsége, műszaki ellenőrzés) összege nem haladhatj a meg az elszúmolható 
költségek legfeljebb 5%-át. 

A támogatás terhére nem számolható el továbbá: 
a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 1 " · 1w11 ti :1 ~ 1 ·,i nti, a p:'dy:'v:1ti kiírás 
közzétételének időpontja előtt létrejött kötelezettség \ ,ill:11". :1L1 1 1 11 kiál lít u:: számla 
(számlák), 
pályázati kiírás előtt kifizetett számlák, 
személyi juttatások, 
késedelmi pótlék, kötbér, 
büntetések, pótdíjak költségei, 
gépjárművásárlás. 

használ teszköz-vásárlás, 
fogyóeszköz-beszerzés, 
sikerdíj, 
lakossági tájékoztatással kapcsolatos költségek. 

A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támog :1 t <~t t tevékenység az így 
módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói ok;r:it / er,n t: .·élok módos i1.'1sának a 
Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésé re egy alk<1 l :111„:1! . <11i ehetöség. nidy nem 
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eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését, a fdhaszrní ' ís végső hatá ri dejének 
meghosszabbítását és a pályázati alcél módosítását. 

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a b~ruh {1zás megvalósításától 
számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működteté ' · .: vonatkozó hatályos 
jogszabályok betartásával - kell használnia. 
A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya al ú tartozó bes :;r,..: rzés ...: k es : k n a Kedvezm ényezett 
köteles betartani a Kbt. előírásait. 
A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi , mint a pályázati kiírás 
közzétételének időpontja. A támogatás felhasználásának végső hafa ridcje: 2020. decemhcr 31. A 
felhasználási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, az e hatúrm1 : ig fel nem használt 
támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. 

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik ~s felelős an11 : 1k jogszerű 1·'- 'használásáért. 

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév dece mber 31 -ei .urdulónappal. :iz éves 
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő GO 1rnron helül, de le gkésőbb 

2021. február 28-áig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be L·kktro11 ikus úton az ebr42 
rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti példányban az lga7 "atóságnak, <!m elyben 
szöveges indokolással , a kötelezettségvállalás dokumentumai val, fel l 1asz .tl ási határicl 1 in belül 
keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesít <'.'1.i..'. ve t. frny l ·pes dokumL·:1: .'1cióval 
alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatói ok irat ban el ti . .- t célnak megk lelő és 
rendeltetésszerű felhasználásáról. 
A beszámoló eredeti példányához a számlák hiteles másolatát kell k11:1újt: !.1 i. A számlú! . eredeti 
példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a ,,Önkormán,·~ ! ~ : k ':1datellátást szolgáló 
fejlesztések 2019. támogatás terhére elszámolva" z:'1r:1dáot. 

A Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja sze1 : .ti 11 _1. ilatko .. :a esetén a ::-./ L'ikséges 
véglegessé vált hatósági engedélyek meglétét a támogatott tevé L L" ny ::, ~· g m q ., alósítására ' " 11:1tkozó 
beszámolóban utólagosan igazolni köteles. Az igazolás elmulaszt :'1sa esetén a.· ogosulatlanu l igénybe 
vett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmaz11 i. 

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a b..:számoló pénzligy i tel i izsgálatát, t11 v:1 bbá a 
támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapj :rn nnnak elfog 1dás{1 . :1 9-l ' -ban és 97-• l . §-ban 
meghatározott feladatokat - a döntés-előkészítés, a támogaté1 i ol ; rat 11 .ndosítása va~ J annak 
visszavonása kivételével - a Kincstár látja el. 

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerint i k ll'1 1' ·sgálatára 6t1 nap áll 
rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr-12 renclszerbc 11 L' ..:kt 1 ·nikusan, to ,·:·1 bbá az 
országos felülvizsgálatot követően papír alapon értesíti a miniszk :t. 
Az Igazgatóság írásban tájékoztatja az érintett önkorrn :·1. "'z:1 t a ·nyújtott e : : '1molás 
elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség meg:t llapításúni l. 

Ha az Igazgatóság a pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát kö' ,·töen · :cgállapítja, !wgy a 
Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatárűi' ' : Cl.» .. vagy csak részben 
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használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe \ _, , ! ! ·1 „ · :1tást, támog:. tásrészt 
a Kedvezményezett az Áht. 53/ A §-ának és az Ávr. 83. § és :1 ci7_9c,„ ~-: 1 i 1 , figyelembe \ d e lével 
köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal. il lető leg kl- ,· dmi kamatLtl együtt 
visszafizetni. 

A miniszter a támogatói okirat az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdésének és :1 98. 
módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Jgazg: t i s<Í '-' 

Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság az Á vr. <J J . § t i , , · 
felszólítást küld a Kedvezményezettnek. 

5) bekezdése szerinti 
:i:'t n küldi :ncg a 
,:ésc szerint i lizetési 

Részletfizetési kérelmet - a késedelmi kamat kivételével - a 1':. 1.:dvu1: 1én: _ : tt az Ávr. CJlJ . § (2) 
bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazg<llósághoz, h: . a kérelmező igazolja, 
hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés vesz~·lyezk ' é. Az Igazg:11óság az 
Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást k \)l : 1 kért . :nez( 1 

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit a 1. , ht., ,„ .Á.v . ; u támogat • okirat 
tartalmazza. 

A pályázók a pályázati kiírással és a támogatcísfelhasználásávul kupc 1ulato 1 . -ak111ui kénll~ sl.! ikkel a 
Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálylí iw::. (il , 1éke.1 n u 11 kutlÍrs1:' · Szabó 
Barbara barbara.szabo({i),bm.gov.hu; valamint Takács Vera~-- ,_1_ ,ukac.' !bm. ·.!1:,; jiJrd11/n uwk. 
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ELŐTERJESZTÉS 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. április 18-i ülésére 

Tárgy: Előterjesztés az útpadkáról a Dózsa György utcán 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet , hogy folyamatban van a Dózsa György utca 
padkájának felújítása, 1-1 méter szélességben fogjuk felújítani, úgy, hogy elférjen két autó 
egymás mellett. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 

„./2019. (IV.18) számú határozati javaslat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dózsa György utca 
útpadkájának felújításáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy egyetért az útpadka 1-1 
méter szélességben történő felújításával, az ahhoz szükséges költségvetési forrást biztosítja. 
Felkéri a község polgármesterét, hogy a határozat végrehajtásáról intézkedni szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős : Mező Gyula polgármester 

Gáborján, 2019. április 14. 



ELŐTERJESZTÉS 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. április 18-i ülésére 

Tárgy: Előterjesztés a Mini Bölcsőde pályázatról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a korábbi testületi üléseken többször volt 
már szó a Mini Bölcsőde létesítéséről szóló pályázatról, határozatot is hoztunk erről, azonban 
most módosítanunk, pontosítanunk kell a határozatokat a kiosztott határozati javaslatok 
szerint. Egyrészt azért emelkedett a beruházás összértéke összességében 78 millió forintra 
emelkedett, másrészt a részletes ütemtervben mind időben, mind összegszerűségében 
szerepeltetni kell a műszaki ellenőrzés, tervezés és a projektmenedzsment megvalósítását is. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjen, melyekről külön-külön fogunk szavazni . 

.. .12019. (IV.18) számú határozati javaslat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott jogkörében 
eljárva megtárgyalta a mini bölcsőde megvalósításával kapcsolatos előterjesztést, és úgy 
döntött, hogy pályázatot nyújt be „ a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény 1. számú melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet, 53. 
Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 
116412018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és 
újonnan létrehozandó települési önkormányzat tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) fejlesztésének támogatására" meghirdetett pályázati 
kiírásra. A pályázati forrás segítségével az önkormányzat a tulajdonában lévő Gáborján 
belterület 441 hrsz-ú, a valóságban Gáborján, Arany J. u. 18. szám alatt található ingatlanon, 
intézményi területen, bruttó 78.000.000.- Ft. , azaz Hetvennyolc-millió forint összköltséggel 
kívánja megvalósítani a beruházást. 
A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázati cél megvalósításához szükséges 5%, azaz bruttó 
3.900.000.- Ft saját erőt az önkormányzat 2019. évi költségvetésének beruházási előirányzata 
terhére biztosítja. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az előre nem látható okokból, illetve 
áremelkedés miatt bekövetkező költségemelkedés esetén is megvalósítja a beruházást. 
A képviselő-testület felkéri a község polgármesterét, hogy a pályázat előkészítéséről és 
benyújtásáról gondoskodni szíveskedjen. 
Határidő: 2019. május 10. 



Felelős: Mező Gyula polgármester 
.. .12019. (IV.18) számú határozati javaslat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott jogkörében 
eljárva megtárgyalta a mini bölcsőde megvalósításával kapcsolatos előterjesztést, és úgy 
döntött, hogy pályázatot nyújt be „ a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény 1. számú melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet, 53. 
Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 
116412018. (111. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és 
újonnan létrehozandó települési önkormányzat tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmények {bölcsőde, mini bölcsőde) fejlesztésének támogatására" meghirdetett pályázati 
kiírásra. A pályázati forrás segítségével az önkormányzat a tulajdonában lévő Gáborján 
belterület 441 hrsz-ú, a valóságban Gáborján, Arany J. u. 18. szám alatt található ingatlanon, 
intézményi területen, bruttó 78.000.000.- Ft., azaz Hetvennyolc-millió forint összköltséggel 
kívánja megvalósítani a beruházást. 
A képviselő-testület a mini bölcsőde beruházást az alábbi megvalósítási és finanszírozási 
ütemezésben kívánja megvalósítani: 

Finanszírozás ütemezése: 

Bevételek: 
Támogatási összeg (Bruttó): 74.100.000.-Ft 

Önerő összege (Bruttó): 3.900.000.-Ft 

Összes bevétel (Bruttó): 78.000.000.-Ft 

Kiadások: 

Építési munkák (Bruttó): 59.670.000.- Ft 

Eszközbeszerzés (Bruttó): 10.530.000.-Ft 

Tervezői költség (Bruttó): 3.900.000.-Ft 

Közbeszerzés (Bruttó): 780.000.- Ft 

Műszaki ellenőr (Bruttó): 780.000.- Ft 

Projektmenedzsment (Bruttó): 2.340.000.-Ft 

Összes költség (Bruttó): 78.000.000.-Ft 

Megvalósítási ütemterv: 

1. Tervezés, projekt előkészítés: 2019.03. 01. -2019. 05. 10. 

II. Közbeszerzési eljárás lefolytatása: 2019. 09. 01 - 2020. 02. 15. 
Ill. Építési kivitelezési munkák: 2020. 03. 01 - 2020. 10. 31. 



IV. Műszaki ellenőrzés: 2020. 03 . 01-2020.10. 31. 

V. Bölcsődei játszóudvar kialakítása: 2020. 09. 15. - 2020. 10. 31. 

VI. Eszközbeszerzés, bölcsőde berendezése: 2020. 10. 15 - 2020. 12. 15. 

VII. Projektmenedzsment: 2019. 09. 01 - 2020. 12. 31. 

A képviselő-testület felhatalmazza a község polgármesterét, hogy nyertes pályázat esetén a 
beruházás megvalósítási és finanszírozási ütemterv szerinti megvalósításáról gondoskodni 
szíveskedjen. 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Gáborján, 2019. április 14. 

,1dt_~f ~~-.-,,. 
MezőG 

polgármest~r sk: · -· ... " 
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