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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Megjelent a belügyminiszter 7/2011.(III.9.) BM rendelete, mely a következőket tartalmazza: 
 

„1. § (1) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) 5. melléklet 14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
előirányzatból 

a) a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására 4 350 millió forint, továbbá 

b) iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására 1 150 millió forint 
használható fel. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi feladatokat ellátó intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, felújítása támogatható: 

a) bölcsődei nevelés (a 10 000 fő feletti településeken lévő intézmények esetében), 
b) óvodai nevelés, 
c) nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás, 
d) pedagógiai szakszolgálat, 
e) szociális étkeztetés, családsegítés. 
(3) Pályázó az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetében az intézményi 

társulás székhely önkormányzata vagy a többcélú kistérségi társulás, az (1) bekezdés b) 
pontja szerinti támogatás esetében a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás. 

(4) A központosított előirányzatból származó támogatás (a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható az 
általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a 
pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán áfa-levonási joga nincs. 

(5) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 
(6) A pályázat benyújtása előtt megkezdett infrastrukturális fejlesztéshez támogatás nem nyújtható. A 

pályázó a pályázatban megjelölt célokra más hazai vagy uniós pályázatból támogatásban nem részesülhet. 
(7) Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely az európai unió által 

társfinanszírozott pályázati rendszer keretében a Rendeletben rögzített célok tekintetében már részesült 
támogatásban. 

(8) Egy pályázó az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti célra is benyújthat egyidejűleg pályázatot, 
azonban az igényelhető támogatás maximális összege összességében nem haladhatja meg a költségvetési 
törvény 5. melléklet 14. pontjában meghatározott maximálisan igényelhető támogatás összegét. 

(9) A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke 



a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot 
jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R1.) melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken 
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a, 

b) az a) pontba nem tartozó településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez 
szükséges összeg 80%-a. 

(10) Az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 10%-át. 
 
2. § (1) Az 1. § (2) bekezdése szerinti feladatot, feladatokat ellátó intézmények esetében a támogatás az 

épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre és e 
feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai feladatot ellátó intézmény 
esetében kapacitásbővítésre is igényelhető. Óvodai kapacitásbővítés nem történhet a már meglévő 
funkcionális helyiségek rovására. 

(2) Óvodai nevelést, általános iskolai oktatást ellátó intézmény fejlesztését, felújítását 
célzó pályázat esetében a pályázat benyújtásának feltétele, hogy 

a) a fejleszteni kívánt intézmény után a Többcélú kistérségi társulás a költségvetési 
törvény 8. melléklet, III. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, 2.2.1. 
Közoktatási intézményi feladatok szerinti támogatásban részesül, valamint 

b) a pályázó rendelkezik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a 
továbbiakban: közoktatási törvény) 105. §-a szerinti közoktatási esélyegyenlőségi 
intézkedési tervvel településenkénti bontásban. 

(3) Nem nyújtható támogatás 
a) intézmény udvarának kialakítására, átalakítására és felújítására, 
b) kerítés építésére és javítására, 
c) játszótéri eszközök beszerzésére, 
d) taneszköz- vagy tornatermi eszközbeszerzésre, 
e) konyhai eszközök beszerzésére a szociális étkeztetési feladatot ellátó intézmények kivételével és 
f) számítástechnikai eszközök beszerzésére. 
3. § (1) A támogatás összegének meghatározása az alábbi szempontok figyelembevételével történik: 
a) az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok és tervek, bölcsődei, óvodai és 

általános iskolai feladatok esetében gyermek- és tanulólétszám alakulása, a férőhelyhiány miatt elutasított 
gyermekek száma, működtetési költségek és azok alakulása, 

b) a bölcsődébe, óvodába és általános iskolába más településről bejáró gyermekek száma, ezen belül az 
óvoda és általános iskola esetében a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, 
tanulók száma, 

c) a feladatellátásban részt vevő települések száma és azok lakosságszáma. 
(2) Az elbírálásnál előnyben részesül az a pályázat, 
a) amely az intézmény fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások megvalósítását 

szolgálja, 
aa) amely energia felhasználás és termeléskorszerűsítést is tartalmaz, 
ab) ahol a fejlesztés nyílászárócserét és hőszigetelés korszerűsítését is tartalmaz, 
b) amely a vis maior támogatásból el nem ismert fejlesztésre kívánja felhasználni a támogatást, vagy 
c) bölcsődei feladat esetében, amely 10 000 és 50 000 fő lakosságszám közötti települési önkormányzat 

területén működő intézmény infrastrukturális fejlesztését szolgálja, 
d) óvodai és általános iskolai feladatokat ellátó intézmények fejlesztése esetén 
da) amely esetében a megvalósítandó célok összhangban vannak az önkormányzati vagy a kistérségi 

intézkedési tervvel, különös tekintettel az esélyegyenlőségi szempontokra, 
db) amely esetében a pályázó egységes óvoda-bölcsőde intézmény, vagy az általa fenntartott közoktatási 

intézmény - 2000 fő vagy az alatti településen működő - egységes óvodai-bölcsődei feladatot ellátó 
intézményegységének fejlesztését kívánja megvalósítani, 

dc) amely esetében a pályázó többcélú, közös igazgatású intézmény fejlesztését kívánja megvalósítani, 
dd) amely községi vagy nagyközségi óvodai nevelési vagy általános iskolai feladatot ellátó intézmény 

feladatellátási helye infrastrukturális fejlesztésének megvalósítását szolgálja, vagy 
de) amely igazoltan a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek növekvő beóvodázási aránya, illetve 

száma miatt kialakult férőhelyhiány megszüntetését célozza, és az infrastrukturális fejlesztés eredményeként 
biztosítható valamennyi, a települési önkormányzat (társulás esetén a társulás) területén élő, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek 3 éves korától történő óvodáztatásának tárgyi és intézményi feltétele. 

4. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell 



a) az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapot - amelynek része a megvalósítandó infrastrukturális 
fejlesztés célonkénti részletezése - és a 3. melléklet szerinti összesítőt, 

b) bölcsődei nevelést, családsegítést, szociális étkeztetést ellátó intézmény esetében a működési engedély 
hitelesített másolatát, 

c) óvodai nevelést, általános iskolai oktatást ellátó intézmény fejlesztése esetén a közoktatási intézmény 
egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratát, amely tartalmazza az intézménybe felvehető 
maximális gyermek vagy tanulólétszámot, 

d) óvodai nevelést, általános iskolai oktatást ellátó intézmény fejlesztése esetén elektronikus formában az 
önkormányzati vagy a kistérségi közoktatási intézkedési tervet, 

e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás 
megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet 
nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha - 
helyi önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója, 

f) a pályázó intézményi társulás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat képviselő-testületének 
határozatát, többcélú kistérségi társulás esetén a társulási tanács határozatát, vagy a képviselő-testület 
költségvetési rendeletébe, többcélú kistérségi társulás esetén a társulási tanács határozatába foglalt 
felhatalmazás alapján a polgármester vagy az elnök nyilatkozatát a szükséges önerő biztosításáról és 
összegéről, 

g) a pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy 
tervezői költségvetést és 

h) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett épületről, épületrészről készített fénykép-dokumentációt. 
(2) A pályázati adatlapon a pályázónak az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a 

kapcsolódó támogatási igényt külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia.” 
 
A pályázattal kapcsolatban Buzsák, Hács, Szőlősgyörök önkormányzata jelezte, hogy 
szeretne pályázatot beadni az önkormányzatai területén található tagintézményével 
kapcsolatban. Az önkormányzatok Képviselő-testületei rendkívüli testületi ülést tartottak, és 
a pályázat benyújtásáról döntöttek. Az önkormányzatok-képviselő testületei határozataikban 
felkérték a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulást, a pályázat benyújtására, valamint 
minden önkormányzat határozatban fogadta el, hogy a pályázat megvalósításához szükséges 
önrészt a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás számlájára utalja, nyertes pályázat 
esetében még a támogatási szerződés megkötése előtt.  
 
Az önrész mértékét a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és az 
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 
240/2006.(XI.30.) számú Kormányrendelet határozza meg, mely értelmében Buzsák és 
Szőlősgyörök esetében 20%, Hács esetében 10%.    
  
A pályázat elnyerése esetén lehetőség nyílik a hácsi, és a buzsáki tagóvoda és a 
szőlősgyöröki tagiskola felújítására. A fejlesztés során külső homlokzatok utólagos 
szigetelése, nyílászárók cseréje, födém hőszigetelése és fűtéskorszerűsítést szeretnének az 
önkormányzatok megvalósítani. A felújításokkal az intézmények fenntartási költségeit 
jelentős mértékben lehet csökkenteni.  
 
A támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően kell 
hasznosítani, és az intézményt 5 évig nem lehet megszüntetni, illetve nem lehet átadni a 
fenntartói jogot nem állami fenntartó részére. 
 
Buzsák község Önkormányzat tagóvodájának felújítása a tagóvoda utólagos hőszigetelését 
és a nyílászárok cseréjét tartalmazza, előzetes számítások szerint bruttó 5.730.498 Ft. Az 
önkormányzat Képviselő-testülete által vállalt önrész 20%, az-az 1.146.190 Ft.  
 
Hács község Önkormányzat tagóvodájának felújítása a tagóvoda utólagos hőszigetelését és a 
nyílászárok cseréjét, valamint fűtés korszerűsítését tartalmazza, előzetes számítások szerint 



bruttó 7.792.899 Ft. Az önkormányzat Képviselő-testülete által vállalt önrész 10%, az-az 
779.290 Ft.  
 
Szőlősgyörök község Önkormányzat tagiskolájának felújítása, fejlesztése a tagiskola 
utólagos hőszigetelését és a nyílászárok cseréjét, valamint fűtés korszerűsítését tartalmazza, 
előzetes számítások szerint bruttó 22.702.041 Ft. Az önkormányzat Képviselő-testülete által 
vállalt önrész 20%, az-az 4.600.408 Ft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulást, a 7/2011. (III.9.) BM. Rendeletben megjelent 
támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. A pályázaton Buzsák község Önkormányzat 
38/2011.( III.30.) számú képviselő-testületi határozatában kért Buzsák, Petőfi S. utcai 
tagóvoda, Hács község Önkormányzat ……../2011.(……….) számú képviselő-testületi 
határozatában kért Hács Fő utca 31. sz. alatti tagóvoda, valamint Szőlősgyörök község 
Önkormányzat 34/2011. (III.30.) számú képviselő-testületi határozatában kért Szőlősgyörök, 
Iskola utca 1. szám alatti tagiskolája felújítása és fejlesztése valósul meg, mely az épületek 
utólagos külső hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, födém hőszigetelését és fűtés 
korszerűsítését tartalmazza. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás, a társult formában 
működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztési felújítási 
költségeire 36 525 888.- Ft összegben nyújt be pályázatot, melyből 30 000 000.- Ft a vissza 
nem térítendő állami támogatás, 6 525 888.-Ft a sajátforrás. 
 
A fejlesztés költségei részletezve: 
 
Buzsák tagóvodája esetén: 
 - 5 730 498.- Ft-ban határozza meg a beruházási költséget, melyhez 
 - 4 584 308.- Ft-ban támogatást igényel és 
 - 1 146 190.- Ft sajátforrást biztosít (20 %) 
 
Hács tagóvodája esetén: 
 - 7 792 899.- Ft-ban határozza meg a beruházási költséget, melyhez 
 - 7 013 609.- Ft-ban támogatást igényel és 
 -    779 290.- Ft sajátforrást biztosít (10 %) 
 
Szőlősgyörök tagiskolája esetén: 

- 22 702 041.- Ft-ban határozza meg a beruházási költséget, melyhez 
 - 18 101 633.- Ft-ban támogatást igényel és 
 -   4 600 408.- Ft sajátforrást biztosít (20 %) 
 
A vállalt önrészt Hács, Buzsák, Szőlősgyörök község Önkormányzatainak Képviselő-
testületei a 2011. évi költségvetéseiből biztosítja, melyet nyertes pályázat esetén a támogatási 
szerződés megkötését megelőzően a társulási tanács számlájára utal. Ha Hács, Buzsák, vagy 
Szőlősgyörök község Önkormányzata az önrészt bármilyen oknál fogva a támogatási 
szerződés aláírását megelőzően nem tudja a társulás részére átutalni, a társulás kárigény 
nélkül elállhat a támogatási szerződés aláírásától. 
 
Lengyeltóti, 2011. március 30. 
 
 Zsombok Lajos 
 társulási tanács elnök 
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