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Tárgy: Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL: 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével pályázatot hirdet Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 

2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő 

támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 

jogcímen az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

 

A pályázati alcélok között szerepel a 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai 

nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása is, 

maximálisan 40 millió Ft elérhető támogatással. 

 

Az elbírálás során előnyt élveznek a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, 

felújítások (nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés).  

 

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás. Mivel a támogatási 

intenzitás meghatározása a pályázó adóerő képességétől függ, a pályázaton igényelhető 

támogatás maximális mértéke Szentgotthárd esetében a fejlesztéshez szükséges összeg 

50%-a. A támogatás felhasználásának végső határideje 2022. december 31. 

A pályázatot 2021. március 12-ig lehet benyújtani. (A pályázatokról 2021. június 30-ig 

születik döntés.) 

 

A BENYÚJTANI KÍVÁNT PÁLYÁZATRÓL: 

 

Az idei pályázati felhívásra az ab) pont szerinti óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása jogcímen belül a SZEOB Játékvár 

Óvodája további felújításának tárgyában tervezünk támogatási kérelmet benyújtani. A 

Játékvár Óvoda tekintetében a régi épületrészek, „A” és „B” szárnyak fűtésének 

korszerűsítésére eddig nem került sor. A 2017. évi TOP-1.4.1-15 projektben nem 

szerepelhetett a meglévő épületrészek fűtésének felújítása. Szintén korábbi elmaradt fejlesztés 

az emeleti „lila” csoport gyermekmosdójának és öltözőjének felújítása, hiszen két korábbi 

szintén ugyanezen konstrukcióban megvalósult támogatásból az épület többi 8 

gyermekmosdóját már felújítottuk. 

 

2021. március 9-i  

polgármesteri döntés előterjesztései 
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A fűtéskorszerűsítésre vonatkozóan Németh István gépésztervező által készített tervekkel, 

mennyiség kiírással már rendelkeztünk, a munka elvégzésére kivitelezői árajánlatot Bősze 

Zoltán egyéni vállalkozó adott. A gyermekmosdó és öltöző felújítására a VÉKO Kft. készített 

tervezői mennyiség kiírást és költségbecslést. 

 

Megnevezés 

"A szentgotthárdi Játékvár Óvoda infrastruktúra-

fejlesztése" 

Nettó ár Bruttó ár 

„A” és „B” épületrészek fűtéskorszerűsítése 11.635.983,- 14.777.698,- 

Gyermekmosdó és öltöző felújítása 5.910.296,- 7.506.076,- 

 

Járulékos költségként tervezési költség is felmerül bruttó 101.600,- Ft összegben és műszaki 

ellenőr alkalmazására is szükség lesz, amelynek költsége bruttó 317.500, - Ft lesz.  

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása építési beruházás esetén nettó 50 millió Ft beruházási 

érték felett szükséges, nettó tervezett költség nettó 11,6 millió Ft és nettó 5,9 millió Ft így 

nem szükséges az eljárást lefolytatni. 

Mindezek alapján a projekt tervezett költségvetése összesen (bruttó) 22.702.874,- Ft a 

következő megosztásban: 

 

FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 

ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 

TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 

ÖSSZEGE 

„A” és „B” épületrészek 

fűtéskorszerűsítése 
14 777 698,- 7 388 849,- 7 388 849,- 

Gyermekmosdó és 

öltöző felújítása 
7 506 076,- 3 753 038,- 3 753 038,- 

Műszaki ellenőr 

költsége 
317 500 158 750,- 158 750,- 

Tervezés költsége 101 600,- 50 800,- 50 800,- 

ÖSSZESEN: 22 702 874,- 11 351 437,- 11 351 437,- 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

- mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást: az óvoda fűtési rendszere rossz állapotban van, 

nem szabályozható, emiatt az újonnan épült tornaszobai szárny fűtése sem 

optimalizálható, mivel egy rendszert alkotnak. Az új tornaszobában sokszor hideg van, de 

mégsem emelhető tovább a termosztátok hőmérséklete különben a régi épületrészekben 

túl meleg lesz. A gyermekmosdóban és öltőzőben a szűkös jelenlegi helyzet miatt 

átalakítás szükséges, az elavult régi szaniterek, mosdók cseréje elengedhetetlen.  

- mi történik a fejlesztés elmaradása esetén: marad a jelenlegi állapot vagy a szükséges 

felújítást kizárólag saját forrásból kellene megvalósítania az Önkormányzatnak vagy 

várakozni kell egy későbbi esetleges pályázati kiírásra. 
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- A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak-e: pozitív elbírálás esetén a kivitelezésre jövőre kerül sor, így az 

önrészt is a 2021 évben kell a megvalósításhoz kifizetni.  

- fenntartási időszak van-e: igen, a beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 

évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos 

jogszabályok fenntartásával – kell használni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere egyetért azzal, hogy az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő 

támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő 

támogatásai szerinti kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be 

az előterjesztésben meghatározottak alapján „A szentgotthárdi Játékvár Óvoda 

infrastruktúra-fejlesztése” címmel az intézmény fűtéskorszerűsítésére, gyermekmosdó és 

öltöző felújítására az alábbiak szerint: 

 

FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 

ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 

TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 

ÖSSZEGE 

„A” és „B” épületrészek 

fűtéskorszerűsítése 
14 777 698,- 7 388 849,- 7 388 849,- 

Gyermekmosdó és 

öltöző felújítása 
7 506 076,- 3 753 038,- 3 753 038,- 

Műszaki ellenőr 

költsége 
317 500 158 750,- 158 750,- 

Tervezés költsége 101 600,- 50 800,- 50 800,- 

ÖSSZESEN: 22 702 874,- 11 351 437,- 11 351 437,- 

 

Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 

11.351.437,- Ft összegben biztosítja a 2021. és a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2021. március 12. 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                 Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2021. március 09.                                                                                                        
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   Huszár Gábor 

                                                                                                              polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző h. 


