
 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
 
A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: 
 elektronikus feltöltés lezárása: 2015. június 9. 16:00 óra  
 papír alapon történő benyújtás: 2015. június 10-ig 
 
Támogatás célja 
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. 
 
Pályázók köre 
Jogi forma  
a) alcél esetében pályázó lehet a települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye 

szerinti települési önkormányzat az önkormányzati tulajdonban lévő, általa fenntartott intézmény vagy 
egészségügyi alapellátás esetén az általa működtetett épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására.  

b)   alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületi 
önkormányzatok kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, 
karbantartására igényelhet támogatást.  

c) alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő 
létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására nyújthatja be.  
 
Pályázó a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó települési önkormányzat, illetve az a) pont esetén 
társulás is. 

 
Kizáró okok, speciális feltételek 
Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely  

 hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra 
vonatkozó jogerős hatósági engedéllyel, nem vállalja annak megszerzését 2015. szeptember 30-áig, 
vagy vállalását nem teljesíti;  

 a pályázat benyújtása előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte;  
 pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás 

keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban részesült  
 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. 
 

Támogatható tevékenységek köre 

Pályázati alcélok:  
a)  Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: 

intézményfejlesztés)  
aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző intézmény 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása  
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális 

kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása,  
ac) EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁST SZOLGÁLÓ (HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ELLÁTÁS, VÉDŐNŐI 

SZOLGÁLAT) ÉPÜLET VAGY HELYISÉG FEJLESZTÉSE, FELÚJÍTÁSA  
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása  

Elszámolható költségek  



 Az épület felújítására, fejlesztésre, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, 
hőszigetelésre, az épülettel kapcsolatos karbantartási munkálatokra és a feladatellátáshoz 
szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére.  

Nem használható fel a támogatás  
 az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására,  

 kerítés építésére és javítására,  

 parkoló kialakítására,  

 játszótéri eszközök beszerzésére,  

 taneszköz, tornatermi eszköz beszerzésére,  

 számítástechnikai eszköz beszerzésére.  

 
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,  
Elszámolható költségek  
 A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú közutak, járdák, hidak felújításához, 

korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.  

a. közutak aszfaltburkolat-felújítása,  

b. JÁRDAJAVÍTÁS (PL. BETON, ASZFALT BURKOLAT FELÚJÍTÁS),  

c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, áteresz, 
alagút, aluljáró, támfal),  

d. a közút és annak közvetlen környezetében keletkező csapadék vízelvezetését szolgáló nyílt és 
zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése (burkolt árok, csatorna) fedlapok, víznyelő 
rácsok cseréje)  

e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása (pl. meglévő 
korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, 
kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése)  

A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem támogathatók, csak a 
közút burkolatfelújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódóan számolhatók el azok költségei, a 
beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig.  

 
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény 

létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)  
Elszámolható költségek  
 Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő 

létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos 
költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása 
támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, 
tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és 
utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását 

Az a) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható, de egy pályázat 
az aa)-ab) alpontok szerinti alcélt együttesen is tartalmazhatja.  
Az ac), ad) és c) pontok szerinti fejlesztések esetén legfeljebb egy intézmény épületének, egészségügyi 
alapellátás esetén az egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy az épületben a szolgáltatással 
érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.  
Közös feladatellátás esetén az ad) alpont szerint kizárólag a székhely hivatal fejlesztésére igényelhető 
támogatás. 

 
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 2014. évi II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi 
iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. 
 

Fejlesztési 
alcél 

 

Támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján 

0-18.000 Ft/fő 18.001-25.000 Ft/fő 25.001-40.000 Ft/fő 40.000 Ft/fő felett 

a) 
fejlesztési költség 

95%-a,  
fejlesztési költség 

85%-a,  
fejlesztési költség 

75%-a,  
fejlesztési költség 

50%-a,  

b) 
c) 

fejlesztési költség 
85%-a, 

fejlesztési költség 
75%-a, 

fejlesztési költség 
65%-a, 

fejlesztési költség 
50%-a, 

 
Támogatás összege: 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása esetén: max. 30 millió Ft. 
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása esetén: max. 15 millió Ft. 
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása 

esetén: max. 20 millió Ft. 
 
A támogatás bruttó összeg, melyből 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.) 
 


