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MEGHÍVÓ 

 
Úrkút Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 2014. február  11.-én (kedden) 

10, 00 órai kezdettel rendkívüli  ülést tart, melyr e meghívom. 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal  – tanácskozó terem. 

 

  

                              Napirendi pontok  : 

1.) Óvoda felújítására pályázat. 
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 

   Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2014. február 7.                                       

                                                              Fülöp Zoltánné polgármester 
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KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

tel: 88/230-003, 507-031. 
    e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu  

 
Szám:81-2/2014. 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2014. február 11-i rendkívüli ülésére. 

 
Tárgy: A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésével, felújításával kapcsolatos 
pályázatok benyújtásáról (Úrkúti Napköziotthonos Óvoda,Úrkút, Mesteri u. 1. felújítása)  
 
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  lehetőséget teremt többek 
között a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása kapcsán az óvodai 
nevelést végző intézmények infrastrukturális fejlesztésére.  
A vissza nem térítendő támogatás olyan építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás 
megvalósításához kapcsolódóan vehető igénybe, amelynél a kedvezményezett az építéshez 
kapcsolódó támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási 
jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz.  
A támogatás maximális mértéke a Rendelet 1. § (4) bekezdése alapján  
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 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.  
 
Úrkút Község Önkormányzata a fentieknek megfelelően a fejlesztéshez szükséges összeg 80 %-ra 
kaphat támogatást.  
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. 
pont ba) alpontja szerint az igényelhető maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint.  
A Rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében 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.  
A Rendelet 2. § (4) bekezdésének megfelelően nem nyújtható intézményfejlesztési támogatás  
− az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására és felújítására, 
− kerítés építésére és javítására,  
− játszótéri eszközök beszerzésére,  
− taneszköz vagy tornatermi eszköz beszerzésére, valamint  
− számítástechnikai eszköz beszerzésére.  
 
A kérelemhez benyújtandó adatlapokat 2014. február 13-áig kell rögzíteni és lezárni az ebr42 
önkormányzati információs rendszerben, továbbá a kérelem dokumentációját papír alapon egy eredeti 
és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár kérelmező székhelye szerinti 
területileg illetékes igazgatóságához benyújtani.  
A miniszter a benyújtott kérelmekről  
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a) a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2014. március 18-áig, valamint  
b) a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2014. december 10-éig dönt.  
A miniszter – a kérelemben megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a kérelmező 
által felállított rangsor figyelembevételével – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás 
megítélésére is jogosult.  
A miniszter a kedvezményezettel a döntés közlésétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. 
december 19-éig támogatási szerződést köt.  
A támogatás felhasználásának végső határnapja 2015. december 31. Az e határnapig fel nem 
használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.  
Az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában működő Napközi Otthonos Óvoda külső nyílászárói 
elavultak, korhadtak,  felújításuk szükséges. A hőszigetelésre az önkormányzat minden intézményénél 
szükség lenne, azonban ezt az önkormányzat finanszírozni nem tudja, ezért a pályázati lehetőségeket 
ki kell használni. Jelenleg az óvodára van ilyen pályázat, ezért javasolt az épület teljes hőszigetelését 
elvégezni.  Az árajánlatok (az előterjesztéshez mellékelve)  alapján e beruházás teljes összege: 
21.819.523.- Ft, melyből 20 %, vagyis 4.363.906.- Ft. saját erő. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot 
fogadja el. 
 

Határozati javaslat : 
Úrkút Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
…./2014. (II….) önkormányzati határozata  
az óvoda felújításáról. 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, az egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  4/2014. (I. 31.) BM 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) keretében pályázatot kíván benyújtani az úrkúti óvoda 
felújítására. 
 

1) A Képviselő-testület a bruttó 21.819.523- Ft összköltség ű beruházáshoz a pályázat 
keretében bruttó 17.455.617.- Ft  összegű vissza nem térítend ő támogatást  igényel, és az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésében, a gazdasági tartalék terhére biztosítja a bruttó 
4.363.906.- Ft összeg ű önerőt. 

2) A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy 
a) a kérelemben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek és hitelesek, 
b) az óvoda az önkormányzat 100 %-os tulajdonát képezi, 
c) a kérelemben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati 

rendszer keretében támogatásban nem részesült, 
d) a beruházás megvalósítása során az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 

%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz, és a 
közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai 
Járási Hivatalának Munkaügyi kirendeltségével egyeztetett. 

3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 
 
       Felelős: polgármester, jegyző 
       Határidő: 2014. február 13. 
 
 
  
 
Úrkút, 2014. február 11.  
 
                                                                    Fülöp Zoltánné 
                                                                    polgármester 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZ ŐJE 
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

tel: 88/230-003, 507-031. 
e-mail.: jegyzourkut@vnet.hu  

………………………………..............................................................………………………... 
 
Szám:81-2/2014. 
 
 
 
 
 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi  Felügyeleti Főosztály 
 
V e s z p r é m 
Megyeház tér 1. 
 
 
Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.25.) 
KIM rendelet   2. § alapján mellékelten megküldöm Úrkút Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2014. február 11.-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvét és 
mellékleteit. 
 
Úrkút, 2014.  február 17. 
 
 
                                                        Tisztelettel: 
                                                                   
      
 
                                                           Rostási Mária 
                                                               jegyző 
 


