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Tisztelt Képviselő-testület! 

A települési önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

szerinti kötelező feladataként szerepel többek között az óvodai nevelés ellátása. A Nemzeti Köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 8§ (2) bekezdése és a 95.§ (9) bekezdése szerint 2015. szeptember elsejétől 

életbe lép a 3 éves kortól kötelező beóvodázás. 

 

A lakónyilvántartó adatai és a szülők körében végzett felmérések alapján, az intézménynél 2015. szeptember 

elsejétől a kötelező óvodába járás következtében megnövekedett várható gyermeklétszám miatt két új óvodai 

csoport létrehozása indokolt az alábbi adatok szerint: 

 

Jelenlegi óvodai ellátotti létszám:  240 fő 

Ebből:  

- iskolába megy:      58 fő 

- óvodában marad:   182 fő 

Beiratkozók várható létszáma:    88 fő 

Összes óvodai ellátotti létszám:  270 fő / 11 csoport = 24,5 fő / csoport  

 

Fentieken túlmenően várható még év közben kb. 10 fő (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) kötelező felvételre 

jogosult gyermek beiratkozása. 

Az adatokból megállapítható, hogy a jelenleg működő 9 csoport helyett 11 óvodai csoport indításával tud az 

önkormányzat eleget tenni az új törvényi szabályozással kibővült beóvodázási kötelezettségnek a 25 fős 

maximális csoportlétszám figyelembe vételével. 

 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.sz.mellékletének II. 5. 

pontjában foglaltak alapján, óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására 2015. február 25-én 

pályázati kiírás jelent meg a kormány.hu elektronikus felületen. 

A pályázat az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül nyújtandó be 2015. március 23-áig, papír 

alapon 2015. március 24-ig, a határidők elmulasztása jogvesztő. 

 

A pályázati célok közül városunk esetében a pályázati kiírás c., pontja szerint az „önkormányzati tulajdonban 

lévő, de nem óvoda funkciót betöltő épület átalakításával” megvalósuló önkormányzati fenntartású óvoda 

férőhely bővítés jelölhető meg, mint támogatási kategória.  A támogatások maximális mértékének 

meghatározása - kialakítandó férőhelyenként - a települési önkormányzat adóerő-képessége alapján történik. 

 

E pályázat keretében a kiírás c. pontjába sorolható beruházásra vonatkozóan Polgár Város Önkormányzata – 

adóerő képesség alapján a 0-18.000 Ft/fő kategóriába tartozó település - esetében a fejlesztési költség 95 %-

a, de maximum 1.500 eFt/férőhely vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Az önkormányzat által 

benyújtandó fejlesztésre vetítve, bruttó 75.000 e Ft támogatással számolhatunk. 

 



A pályázati kiírás szerint amennyiben a pályázót ÁFA levonási jog nem illeti meg, úgy a pályázatban szereplő 

beruházás ÁFÁ-val növelt (bruttó) értéke kerül figyelembevételre. 

 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely:  

 

 nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős építésügyi hatósági 

engedéllyel, vagy nem vállalja az engedély beszerzését 2015. szeptember 30-áig, vagy vállalása 

ellenére eddig az időpontig nem rendelkezik az engedéllyel;  

 a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van; 

 adósságrendezési eljárás alatt áll; 

 nem rendelkezik az Esélyegyenlőségi tv. 31. § szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 

programmal (társulás esetén településenkénti bontásban); 

 az óvodai férőhelyfejlesztést már meglévő óvodai funkcionális helyiségek számának vagy területének 

csökkentésével kívánja megvalósítani; 

 azon feladat ellátási hely vonatkozásában, ahol a pályázat benyújtása előtt az óvodai férőhelyfejlesztést 

az adott intézmény adott tagintézményében hazai vagy uniós forrásból már megkezdte és még nem 

fejezte be. 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő óvoda ingatlanán található (korábban MATÁV épület volt) meglévő 

épület átalakítását, felújítását, valamint kismértékű bővítését tervezzük, melyben kialakításra kerül két 

csoportszoba 50 férőhellyel és az ahhoz szükséges kiszolgáló helyiségek. A felújítással sor kerül az épület 

homlokzati nyílászáróinak cseréjére, külső hőszigetelésére, az épületgépészeti és villamos berendezésének 

teljes felújítására, valamint magas tető megépítésére. 

 

A beruházás összköltsége - tervezési költséggel együtt - bruttó 85.372.133,- Ft. Az igénybe vehető maximális 

támogatás összege 50 férőhely esetében bruttó 75.000.000,- Ft. A beruházás megvalósításához szükséges 

önerő összege 85.372.133,- Ft – 75.000.000,- Ft = 10.372.133,- Ft. 

 

A fentiek alapján az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásnak bruttó 10.372.133,- Ft forrásszükséglete 

van, melynek fedezeteként 10.000.000,- Ft összeg erejéig Polgár Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetésében szereplő, a 2015. évi fejlesztési pályázatok előkészítése céltartalékot, a fennmaradó 

372.133.- Ft-ra a költségvetés általános tartalékát javasolom megjelölni. 

 

A pályázónak vállalni kell, hogy 2015. szeptember 30-áig építésügyi hatósági engedéllyel rendelkezik. 

 

A pályázathoz csatolni szükséges a kedvezményezett írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a saját 

forrás a Képviselő-testület döntés alapján rendelkezésre áll. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és 

a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

Polgár, 2015. március 16. 

 

 

Tisztelettel:  
 

         Tóth József 

         polgármester 

  



Határozati javaslat 

…/2015. (…) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat óvodai kapacitásbővítést célzó 

beruházáshoz pályázat benyújtására, valamint a szükséges saját forrás biztosítására” vonatkozó előterjesztést 

és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület pályázatot nyújt be óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására 

önkormányzati tulajdonban lévő Polgár, 1105/2 hrsz.-ú ingatlanon nem óvodai funkciót betöltő 

meglévő épület átalakítására, melyben két csoportszoba kialakítását tervezi megvalósítani 50 

férőhellyel. 

 

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy 2015. szeptember 30-áig építésügyi hatósági engedéllyel fog 

rendelkezni. 

 

3. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 10.372.133,- Ft önerő fedezetét 10.000.000,- 

Ft összeg erejéig a 2015. évi fejlesztési pályázatok előkészítése elkülönített céltartalékból, a 

fennmaradó 372.133,- Ft-ot a költségvetés általános tartalékából biztosítja. 

 

Határidő: 2015. március 23. 

Felelős:  Tóth József polgármester 


