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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a belügyminiszter az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások igénybevételére rendeletet alkotott, így 

a. A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítására maximum 

30,0 millió forintos támogatás, 

b. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás céljára maximum 

20,0 millió forintos támogatás igényelhető. 

 

A támogatás mértéke településünk esetében 80 %. 

I. Az intézményfejlesztési támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban 

fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre és a feladatellátáshoz szükséges 

eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai feladatot vagy étkeztetést ellátó intézmény 

esetében kapacitásbővítésre is igényelhető. A kapacitásbővítés nem történhet a már meglévő 

funkcionális helyiségek számának vagy területének csökkentésével. 

Egy kérelmező legfeljebb egy intézmény fejlesztésére, felújítására nyújthat be kérelmet. 

Nem nyújtható intézményfejlesztési támogatás 

a) az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására és felújítására, 

b) kerítés építésére és javítására, 

c) játszótéri eszközök beszerzésére, 

d) taneszköz vagy tornatermi eszköz beszerzésére, valamint 

e) számítástechnikai eszköz beszerzésére. 

 

Az intézményfejlesztési támogatás összegének meghatározása a következő szempontok 

figyelembevételével történik: 

a) az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok és tervek, bölcsődei 

és óvodai feladatok esetében gyermek- és tanulólétszám alakulása, a férőhelyhiány 

miatt elutasított gyermekek száma, működtetési költségek és azok alakulása, 

b) a bölcsődébe és óvodába más településről bejáró gyermekek száma, a hátrányos 

helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, 

c) a feladatellátásban részt vevő települések száma és azok lakosságszáma. 
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Az elbírálásnál előnyben részesül az a kérelem, amely 

a) az intézmény fenntartási költségei csökkentését célzó fejlesztések, felújítások 

megvalósítását szolgálja, ha az a fejlesztéshez kapcsolódóan nyílászárócserét és 

hőszigetelés-korszerűsítést is tartalmaz, 

b) olyan energetikai korszerűsítés megvalósítására irányul, amely során megújuló 

energiaforrás hasznosítása történik, az óvodai és a bölcsődei feladatokat ellátó 

intézmények fejlesztése esetén igazoltan a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

növekvő óvodai és bölcsődei felvételi aránya vagy száma miatt kialakult 

férőhelyhiány megszüntetését célozza, és az infrastrukturális fejlesztés eredményeként 

biztosítható valamennyi, az érintett településeken élő, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek 3 éves korától történő óvodáztatásának tárgyi és intézményi feltétele, 

c) óvodai vagy étkeztetési feladatokat ellátó intézmény kapacitásbővítésére irányul. 

 

Erre a célra javaslom a Jantyik u. 21-25 alatti önkormányzati tulajdonú és üzemeltetésű 

konyhaépület tető hőszigetelését, külső nyílászáró cseréjét, napkollektoros HMV rendszer 

kiépítését. 

II. Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 

 

Az elbírálásnál előnyben részesül az a kérelem, 

a) amely esetében a felújítási programban vállaltak alapján a sportlétesítmény 

aa) több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá, 

ab) több sportág befogadására válik alkalmassá, 

ac) építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul, 

b) amely lehetővé teszi, hogy a sport fejlesztési támogatásból megvalósuló 

létesítményfejlesztéssel érintett sportlétesítmény vonatkozásában az adott önkormányzat 

területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói is rendszeresen 

használhassák a sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport, az óvodai és iskolai 

szabadidősport megvalósulását, vagy 

c) amely a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit is bővíti. 

 

Erre a célra javaslom a Békés, Jantyik M. utca 21-25. szám alatti Városi Sportcsarnok 

használati melegvízellátó rendszerének megújuló energiát felhasználó korszerűsítését 

(napkollektor), a tornaterem öltözői zuhanyzóinak felújítását, energiatakarékos vízvételi 

lehetőség beépítését, építészeti és kommunikációs akadálymentesítését. 

 

A miniszter a benyújtott kérelmekről a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2014. március 

18-áig, valamint a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2014. 

december 10-éig dönt. 

A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését követő 10 napon belül 

történik. 

Kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 

fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM 

rendelet alapján pályázatot nyújt be Jantyik u. 21-25. alatti önkormányzati 

tulajdonú és üzemeltetésű konyhaépület tető hőszigetelésére, külső nyílászáró 

cseréjére, napkollektoros HMV rendszer kiépítésére. A beruházás bekerülési 



3 

költsége bruttó 37.480.824,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 29.984.659,-Ft, mely 

az összes költség 80 %-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges 

bruttó 7.496.165,-Ft önerőt (20 %) a tarhosi ingatlanok vételára terhére biztosítja. 

2. Békés Város Önkormányzata az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 

fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM 

rendelet alapján pályázatot nyújt be a Békés, Jantyik M. utca 21-25. szám alatti 

Városi Sportcsarnok használati melegvízellátó rendszerének megújuló energiát 

felhasználó korszerűsítésére (napkollektor), a tornaterem öltözői zuhanyzóinak 

felújítására, energiatakarékos vízvételi lehetőség beépítésére, építészeti és 

kommunikációs akadálymentesítésére. A beruházás bekerülési költsége bruttó 

22.003.360,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 17.602.688,-Ft, az összes költség 80 

%-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó 4.400.672,-Ft 

önerőt (20 %) a tarhosi ingatlanok vételára terhére biztosítja. 

 

 

Határidő:  pályázat beadásra 2014. február 13. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2014. február 5. 

 

 

         Izsó Gábor  

         polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


