ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA,
BM PÁLYÁZATOK

Előadó: Vadászné Egegi Mária
Dátum: 2017. február 28.

Rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben
IX. FEJEZET IX. fejezet

főösszege : 641.105,4 millió forint
(2016-ban a főösszeg 662.041,7 millió Ft, a kiegészítő támogatás összege
107.374,7 millió Ft volt)
Cím

Megnevezés
GE : 641.105,4
MILLIÓ FORINT

Alcím

Támogatás

A helyi
önkormányzatok
működésének
ésTÁMOGATÁS
FŐÖSSZEG
662.041,7általános
MILLIÓ FT,
A KIEGÉSZÍTŐ
ágazati feladatainak
támogatása:
ÖSSZEGE 107.374,7
MILLIÓ FT VOLT)

(2016-BAN A
1.
1.

A helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása

148.816,9

2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása

184.378,4

3.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

198.548,0

4.

2.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
működési célú
45.368,5
felhalmozási célú
32.746,0

31.247,6
78.114,5

2017. Évben megszűnt támogatások
• Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása
• Lakossági közműfejlesztés támogatása (2017-ben már csak a korábbi
években megítélt, áthúzódó támogatások teljesítésére van lehetőség,
fedezete az Önkormányzati elszámolások előirányzata)
• BM EU Önerő Alap támogatás (4600 pályázat; 3200 támogatás; 1.418
milliárd Ft fejlesztés; 180 milliárd Ft önerőhöz 96 milliárd Ft támogatás)
• 2016. évben előirányzata a V. Önkormányzati elszámolások 5.
pontjában volt, csak a korábbi években megítélt és támogatási
szerződésben rögzített kifizetési kötelezettségekre biztosított
fedezetet.
• A Svájci- Magyar Együttműködési Program
• Elszámolási határidő lejárt! ebr42 + Összesített Igazoló adatlap
• Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása, Országgyűlés döntése szerint 2016-ban került
sor utolsó ütemre. Felhasználási határidő 2018. december 31.
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„Kifutó” pályázatok adatai
Helyi szervezési
támogatása

intézkedésekhez

kapcsolódó

többletkiadások

2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
jóváhagyott
jóváhagyott
jóváhagyott
jóváhagyott
önk.
önk.
önk.
önk.
támogatás
támogatás
támogatás
támogatás
száma
száma
száma
száma
(millió Ft)
(millió Ft)
(millió Ft)
(millió Ft)
351

987,2

58

154,9

100

210,3

66

134,6

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása
2014. támogatási
év

2015. támogatási év

2016. támogatási
év

Támogatási összeg

12 130,0

9 468,3

22 012,7

Települések száma

1 055

115

1 139
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A helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásai
I.
II.
III.
IV.
V.

Működési célú költségvetési támogatások
Felhalmozási célú költségvetési támogatások
Önkormányzatok rendkívüli támogatása
Önkormányzati elszámolások
Vis maior támogatás

Miniszteri rendelet helyett pályázati kiírás
Áht.; Ávr. Szabályai szerint

• pályáztatás menete
• felhasználási határidő
• beszámolási kötelezettség
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I.9. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS CÉLÚ
TÜZELŐANYAG VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
TÁMOGATÁSA
Előirányzat: 3 000,0 millió forint
Tervezett benyújtási határidő:
• elektronikus rögzítésének határideje 2017. május 31.
• papír alapon történő beadásának határideje 2017. június 1.
• Döntés a beérkezést követő 15 napon belül, de legkésőbb 2017.
június 30-ig
• 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat
• pályázati úton igényelhet
• helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt
• felhasználásának határideje tárgyévet követő év március 31-e.
• igényelhető mennyiség az önkormányzat 2016. évi átlagos
közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2017. január 1-ei
lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes
száma alapján
• .

I.6. Önkormányzati adatszolgáltatások
minőségének javítása
Államháztartásért felelős miniszter dönt
a) Önkormányzati pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő
támogatása
Előirányzat: 200,0 millió forint
• célja, hogy a jelenleg is jó minőségben és megfelelő határidőben
teljesítő, példásan működő önkormányzatok segítséget nyújtsanak
a mindezekben elmaradó önkormányzatok számára
• Pályázatok tölthetők 2017. június 15-étől az ebr42 rendszer
pályázati felületén:
o elektronikus feltöltés lezárása legkésőbb: 2017. június 29. 14
óra,
o papír az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap, de
legkésőbb: 2017. június 30-a.
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I.6. Önkormányzati adatszolgáltatások
minőségének javítása
A miniszteri döntés határideje: 2017. augusztus 15.
Támogatás felhasználható:
• pénzügyi-gazdálkodási feladatai ellátása feltételeinek javítására
• államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő
dolgozók személyi juttatásaira, továbbképzésére,
• könyvelő programokra (kivéve ASP),
• az adatszolgáltatásokhoz kötődő eszközbeszerzésre fordítható,
Felhasználás határideje: 2017. december 31.
Szakmai és pénzügyi beszámoló 2018. június 1-jéig
• elektronikus úton az ebr42 információs rendszeren keresztül, és
• papír alapon az Igazgatóság útján a miniszter részére,
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I.6. Önkormányzati adatszolgáltatások
minőségének javítása
b) Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása
Előirányzat: 50,0 millió forint
• az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen határidőre,
valós tartalommal teljesítő települési önkormányzatok pályázhatnak
• nem jogosult a közös hivatalt székhelyként fenntartó önkormányzat,
ha a közös hivatalhoz olyan önkormányzat is tartozik, mely
adatszolgáltatását nem megfelelően teljesíti
• ebr42 információs rendszeren tölthető 2017. június 15-étől
• benyújtásának határideje:
o elektronikus feltöltés lezárása legkésőbb: 2017. június 29. 14 óra,
o papír alapon történő benyújtás az elektronikus adatlap lezárását
követő munkanap, de legkésőbb: 2017. június 30-a.
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I.6. Önkormányzati adatszolgáltatások
minőségének javítása
• a legfeljebb 10 ezer lakossal rendelkező Pályázók legfeljebb 3 főt,
• 10 ezer lakos feletti Pályázók legfeljebb 4 főt jelölhetnek meg
közreműködőjeként
• dolgozóknak feleletválasztós szakmai tesztet szükséges kitölteniük
2017. július 6-án. (iránymutatás az Igazgatóságokon keresztül)
Miniszteri döntés határideje: 2017. július 27.
• Számfejtés a hivatal törzsszámán, legkésőbb a 2017. évi november
havi illetményszámfejtés során
• elszámolhatóak mind a munkáltatói, mind a munkavállalói
közterhek
Felhasználásának határideje: 2017. december 31-e.
Szakmai és pénzügyi beszámoló: 2018. február 28-áig

I.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz
ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem
térülő költségeinek támogatása
• ellátásért felelős települési önkormányzatokon keresztül
• közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségei
megtérítésére
• Igénylés folyamatos a 378/2015. (XII. 8.) Korm. Rendelet 12.-13. §-a
alapján
• Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt
• folyósítása egy összegben, előfinanszírozás keretében a közérdekű
közszolgáltató kijelölése megszűnéséig vagy az új közszolgáltatási
szerződés alapján történő közszolgáltatás megkezdéséig, döntését
követő 15 napon belül
Felhasználásának határideje: a tárgyév december 31-e
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II.2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
A támogatás bruttó összeg, amelyből ÁFA nem igényelhető vissza.

1.a)
1.b)

Rendelkezés
re álló
keretösszeg
millió Ft
2 000
500

1.c)

2 500

Pályázati célok

Maximálisan igényelhető támogatás
összege
millió Ft
30
20
fővárosi kerületi önkormányzatok: 50
megyei jogú városok: 40
10 000 fő lakosságszám feletti települések 30
10 000 fő lakosságszám alatti települések 15
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II.2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje
• ebr42 rendszerben elektronikus feltöltés lezárása: 2017. május 2.
16:00 óra
• papír alapon történő benyújtás: 2017. május 3. de elektronikus
rögzítés lezárását követő munkanap
• hiánypótlás 2017. május 23. (határidő elmulasztása jogvesztő)
• miniszteri döntés határideje: 2017. július 17.
Támogatás mértéke adóerő-képesség alapján
Fejlesztési
alcél

1. a)

Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján
18.001-25.000 25.001-40.000
0-18.000 Ft/fő
40.000 Ft/fő felett
Ft/fő
Ft/fő
fejlesztési
fejlesztési költség fejlesztési költség
fejlesztési költség
költség
95%-a,

85%-a,

fejlesztési költség fejlesztési költség
1. b), 1. c)
85%-a,

75%-a,

75%-a,

50%-a,

fejlesztési
költség

fejlesztési költség

65%-a,

50%-a,
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II.2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések
Pályázók köre
• intézményfejlesztés alcél esetében települési önkormányzat, illetve
társulás székhelye szerinti települési önkormányzat az általa
fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület
vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os
önkormányzati tulajdonban van.
• sportfejlesztés alcél esetében települési önkormányzat a
tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény
fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására
• útépítési alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest
Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén,
tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására
igényelhet támogatást.
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II.2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések
Intézményfejlesztési alcélok:
• Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének
infrastrukturális fejlesztése, felújítása
• 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző
intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése,
felújítása
• Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség
infrastrukturális fejlesztése, felújítása
• Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése,
felújítása
Legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható.
Bölcsőde és óvodafejlesztés esetében egy intézményen belül több feladatellátási helyre igényelhető támogatás.
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II.2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések
Előnyt élveznek:
intézményfejlesztés esetén
• a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások
(nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés), illetve
• megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
sportfejlesztés esetén
• a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik
alkalmassá,
• több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá,
• építészeti és kommunikációs akadálymentesítés valósul meg,
• a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
belterületi utak, járdák, hidak esetén
• tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.
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II.2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések
Nem részesülhet támogatásban:
• nem rendelkezik jogerős hatósági engedéllyel, nem vállalja annak
megszerzését 2017. szeptember 15-éig, vagy vállalását nem teljesíti (megléte
a támogatói okirat kiadásának feltétele)
• nem rendelkezik tervezői nyilatkozattal vagy hatósági igazolással arra
vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély;
• nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek
(átláthatóság, rendezett munkaügyi kapcsolat, ..);
• a pályázat benyújtásakor köztartozása van;
• adósságrendezési eljárás alatt áll;
• a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte
(kötelezettségvállalás korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének
időpontja);
• más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező
műszaki tartalomra támogatásban részesült.
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II.2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések
Fontos!
• a pályázati kiírás szerinti több, vagy valamennyi támogatható feladatellátás
is történik, és a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg (pl.
tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes cél szerint igényelhető
• a pályázati kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik, abban
az esetben a támogatható célnak megfelelően arányosítva, az alapterület
arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás
• benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszíneként funkcionáló
épület felújítására, fejlesztésére, kivéve ha szakhatóság által igazoltan
alkalmatlan épület esetében a települési önkormányzat 100%-os
tulajdonában lévő épület átalakítására, felújítására, szolgáltatás
átköltöztetésére.
• eszközbeszerzés pályázati célonként a beruházási összköltség 10%-áig
• tervezési, engedélyezési, lebonyolítási költség, közbeszerzési eljárás
lebonyolításának költsége, műszaki ellenőrzés összege legfeljebb 5%
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II.2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések
Nem használható fel a támogatás
• Udvar; kerítés; út, parkoló kialakítására, átalakítására, felújítására,,
• játszótéri eszközök beszerzésére,
• tornaterem, tornaszoba, vagy sport-eszközök beszerzésére,
• konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, egyéb az étkeztetés
feladatait ellátó helyiségek (pl. raktár, fehérmosogató) kialakítására,
• konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére,
• szolgálati lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra,
• eszközbeszerzésre, számítástechnikai eszköz beszerzésére,
• pályázati kiírás előtt kiállított számlákra, személyi juttatásokra,
• késedelmi pótlékra, kötbérre, büntetésekre, pótdíjakra, sikerdíjra
• gépjármű-vásárlásra, használt eszköz vásárlásra.

II.2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések
Út, járda építés esetén önálló projekt keretében nem támogathatók, csak az
összköltség maximum 20%-ának mértékéig a hozzájuk szerves egységként
kapcsolódóan:
• érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd,
felüljáró, áteresz, alagút, aluljáró, támfal),
• a közút és annak közvetlen környezetében keletkező csapadékvíz
elvezetését szolgáló nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása,
korszerűsítése burkolt árok, csatorna fedlapok, víznyelő rácsok cseréje
• út
tartozékainak
felújítása,
korszerűsítése,
forgalomtechnikai
létesítmények felújítása (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok,
jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása,
gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése)
• kerékpárút kizárólag, ha a felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan
részét képezi (ez a tulajdoni lap szerint is igazolható).
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II.2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések
A miniszter az előirányzat terhére legkésőbb 2017. október 16-áig további
döntést hozhat, így a forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázók
tartaléklistára kerülnek.
2016-ban 5 milliárd forint állt rendelkezésre, de a beérkezett igényekre való
tekintettel év közben 2 milliárd forint került átcsoportosításra a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezeten belül.
Fejlesztési cél

Igényelt
támogatás

Támogatási
igények száma
(db)

Támogatás

Támogatott
önkormányzatok
száma (db)

intézményfejlesztés
felújítása

10 140,2

511

2 599,6

122

sport infrastruktúrafejlesztése, felújítása

4 384,0

288

699,0

44

Belterületi utak, járdák,
hidak felújítása

21 143,7

1 567

3 699,6

275

Összesen

35 667,9

2 366

6 998,2

441
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II. 3. Óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatása
Előirányzat: 2.500,0 milliárd Ft
Pályázat célja: fennálló férőhelyhiány megszüntetése érdekében
• települési
önkormányzati
tulajdonú
és
fenntartású
óvodák
kapacitásbővítése,
• új, települési önkormányzati tulajdonú és fenntartású óvodák építése
Pályázati alcélok: meglévő férőhelyeinek bővítése
• korábban óvodai célra működtetett óvodaépület újranyitásával;
• már működő óvodaépület átalakításával (hasznos alapterület nagyság
változtatása nélkül és a kötelező helyiségek megszűntetése nélkül);
• nem óvodai funkciót betöltő épület átalakításával;
• már működő óvodaépület bővítésével;
• új óvoda létesítése vásárlással (telek és épület) és/vagy építéssel;
• új óvoda létrehozása, az életveszélyes és az óvodai feladatok ellátására
alkalmatlan óvoda kiváltására (vállalja: férőhelyeinek a számát az új
beruházás során is megtartja, és legalább egy új csoportot is kialakít)

II. 3. Óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatása
Nem nyújtható be támogatási igény
• a cél, alcél eléréséhez nem szükséges felújításokra, fejlesztésekre;
• tornaterem, tornaszoba, tanuszoda létrehozására, felújítására;
• konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, egyéb az étkeztetés feladatait
ellátó helyiségek (pl. raktár, fehérmosogató) kialakítására, felújítására;
• sportcélú eszközök beszerzésére;
• konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére;
• járda, út építésére, felújítására, parkoló kialakítására;
• udvar-rendezésre;
• nem kizárólag települési önkormányzat(ok) tulajdonában áll(nak), kivéve,
ha legkésőbb a kivitelezés megkezdése előtt a Pályázó tulajdonába kerül.

II. 3. Óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatása
Pályázók köre:
• Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül
segítők bértámogatása és
• Óvodaműködtetési támogatás című előirányzatok alapján támogatásban
részesülő települési önkormányzat és a társulás székhelye szerinti települési
önkormányzat
Nem nyújthat be pályázatot :
• az óvodába járó gyermekek száma 5%-ot meghaladó mértékben csökken
(kivétel, ha a létszámcsökkenés nem éri el a 3 főt)
• a 2015. évi vagy a 2016. évi költségvetési törvény alapján Óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása jogcímen költségvetési
támogatásban részesült;
• a pályázat benyújtásakor adósságrendezési eljárás alatt áll;
• nem rendelkezik öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal (társulás
esetén településenkénti bontásban).

II. 3. Óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatása
• egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult,
• legfeljebb egy feladat-ellátási helyen (egy helyrajzi számon levő telken)
megvalósítandó férőhely-bővítéssel járó fejlesztéshez
• ha a pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi
hatósági engedély is szükséges, a pályázat benyújtási határidejéig érvényes
és jogerős építésügyi engedéllyel kell rendelkeznie.
• ha a fejlesztési cél megvalósításához nem szükséges építésügyi hatósági
engedély, úgy erről a pályázat benyújtásával egyidejűleg tervezői
nyilatkozat csatolása is kötelező
Elbírálásakor előny:
• igénylési létszám jelentősen növekszik
• az alacsony egy főre jutó adóerő-képesség
• a fejlesztés energetikai korszerűsítés megvalósulására irányul, amely során
megújuló energiaforrás hasznosítása történik.

II. 3. Óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatása
Pályázatok benyújtásának határideje:
• ebr42 elektronikus rendszeren keresztül történő feltöltés lezárása
legkésőbb: 2017. május 9-e 16 óra,
• papír alapon történő benyújtás az elektronikus adatlap lezárásának napja, de
legkésőbb: 2017. május 10-e.
• hiánypótlás benyújtásának végső határideje: 2017. május 29-e, a határidő
elmulasztása jogvesztő.
• miniszteri döntés határideje: 2017. augusztus 17-e, forráshiány miatt nem
támogatott Pályázó tekintetében legkésőbb 2017. november 30-áig újabb
döntést hozhat
• felhasználás végső határideje: 2018. december 31.
• szakmai és pénzügyi elszámoló a támogatás felhasználását követő 90 napon
belül, de legkésőbb 2019. március 31-éig az ebr42 rendszeren keresztül,
valamint papír alapon két példányban

II. 3. Óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatása
Nem számolható el a támogatás terhére :
• pályázati kiírás megjelenése előtt kiállított számlák alapján felmerült
tervezői és egyéb költségek,
• személyi juttatások,
• késedelmi pótlék, kötbér, büntetések, pótdíjak költségei,
• nyilvánosság biztosításának költségei,
• gépjármű-vásárlás,
• használteszköz vásárlás,
• olyan költség, amelyre nem nyújtható be támogatási igény.
Projekt előkészítésére, projektmenedzsment költségre, tervezésre, engedélyek
költségeire, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához, a támogatási összeg
legfeljebb 3 %-a fordítható.
Eszközbeszerzés a beruházási összköltség 10%-áig számolható el.

II.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása
Előirányzat: 1 000,0 millió Ft
Pályázók köre
•
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása pont szerinti támogatásban
részesülő települési önkormányzat vagy a társulás székhelye szerinti
települési önkormányzat.

A pályázat célja
• önkormányzati tulajdonú (ideértve az önkormányzati vagyonkezelésben
lévő állami tulajdont is), fenntartású és működtetésű óvodai
gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló
konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy bővítése.
• önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. vagy vállalkozó által üzemeltetett
konyha/étkező fejlesztése nem támogatható.

II.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása

a)
b)
c)
d)

•
•
•

•

Pályázati alcélok:
az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítéssel,
új konyha létesítése,
saját konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése, akadálymentesítése,
az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítése,
felújítása, akadálymentesítése, új étkező, étterem kialakítása (kizárólag
akkor, ha egyúttal az a)-c) pontok valamelyikére is pályázik)
egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult,
egy feladatellátási helyen (egy helyrajzi számon lévő ingatlanon)
megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást.
a feladatellátási helyen több pályázati alcél szerinti részberuházásra is
igényelhető támogatás.
d) alcélra benyújtott igénye az a)-c) alcél szerinti konyhától különböző
helyrajzi számon lévő ingatlanon is megvalósulhat.

II.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása
Nem nyújtható be igény:
• iroda;
• kiszolgáló helyiség (kivéve nyershús előkészítéséhez, zöldség, gyümölcs,
gomba tisztításához és a tojás fertőtlenítéséhez szükséges kiszolgáló
helyiség, illemhely, valamint befejező vagy főzőkonyha esetén a raktár);
• öltöző;
• büfé;
• konyhakert;
• út, járda, parkoló kialakítására, felújítására, bővítésére, valamint
• számítástechnikai, irodai eszközök;
• szállítóeszközök, gépjárművek;
• anyagok;
• munkaruha, védőruha beszerzésére.

II.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása
Maximális támogatási igény pályázónként 40,0 millió forint, de az egy
óvodai ellátásban részesülő étkeztetett gyermekre számított igény nem
haladhatja meg 800 000 forintot.

Támogatás mértéke adóerő-képesség alapján
Támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat
adóerő-képessége alapján
0-18.000 Ft/fő
fejlesztési költség

95%-a,

18.001-25.000
Ft/fő

25.001-40.000
Ft/fő

fejlesztési költség fejlesztési költség

85%-a,

75%-a,

40.000 Ft/fő
felett
fejlesztési költség

50%-a,

II.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása
Pályázatok benyújtásának határideje:
• elektronikus feltöltés lezárása: 2017. május 9. 16 óra,
• papír alapon történő benyújtás: 2017. május 10. (legkésőbb a lezárást
követő munkanapon postai úton, vagy az Igazgatóságon személyesen)
• hiánypótlás 2017. május 29.
• miniszteri döntés határideje: 2017. augusztus 17.
• támogatás mértéke adóerő-képesség szerint
• felhasználásának végső határideje: 2018. december 31-e.
• szakmai és pénzügyi beszámolót felhasználását követő 90 napon belül,
de legkésőbb 2019. március 31-éig

II.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása
Nem számolható el:
• pályázati kiírás megjelenése előtt kiállított számlák alapján felmerült
tervezői és egyéb költségek,
• személyi juttatások,
• késedelmi pótlék, kötbér,
• büntetések, pótdíjak költségei,
• nyilvánosság biztosításának költségei,
• olyan költség, amelyre nem nyújtható be támogatási igény
• eszközbeszerzés költségei a beruházási összköltség 50%-áig
számolhatóak el.
• projekt
előkészítésére,
tervezésre,
a
közbeszerzési
eljárások
lefolytatásához, nyilvántartásba vétellel kapcsolatos befizetésekre, díjakra
és a projektmenedzsment költségre a támogatási összeg legfeljebb 3 %-a
fordítható

V. VIS MAIOR TÁMOGATÁS

Előirányzat: 7 700,0 millió forint
• szabályait a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól
szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet írja elő
• a helyi önkormányzatok egyes természeti károkból adódó, indokolt és
szükséges védekezéssel összefüggő kiadások részbeni vagy teljes
megtérítése,
• a helyi önkormányzat tulajdonában lévő építményben vagy
• az állam tulajdonában és a helyi önkormányzat vagyonkezelésében lévő,
• kötelező feladatellátást szolgáló épületben okozott kár
• katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni
támogatása

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!
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