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Tisztelt Képviselő-testület!
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozatban
szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével ”
címmel, TOP-1.4.1-15 kódszámú felhívást jelentetett meg az önkormányzatok, az
egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú
vállalkozások számára, a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsődei ellátás), valamint
az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi
fejlesztésének megvalósítása érdekében.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg,
összes elszámolható költség alapon a TOP beavatkozási területén: 46 422 millió Ft.
A felhívás a bölcsődei ellátások és az óvodák fejlesztését támogatja.
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Önállóan támogatható tevékenységek
A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül
támogatható:
a) bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy
a melegítőkonyha fejlesztését is);
b) új férőhelyek kialakítása vagy új telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely
létesítése;
c) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése;
kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése);
d) bezárt telephely újranyitása;
e) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős
programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása;
f) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása.
B) Eszközbeszerzés, beleértve:
a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari
játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő
eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;
b) az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún.
wireless) technológiák beszerzését.
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem, csak az önállóan támogatható tevékenységek
között felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
a) tanmedence felújítása, bővítése;
b) gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése;
c) a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és
akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. Indokolt esetben a hatályos
jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és
akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is támogatható, melyet a megalapozó
dokumentumban szükséges bemutatni.
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d) a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos
gyermekfelügyelet);
e) járműbeszerzés (legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése, kizárólag társulás
esetében és bölcsődei kapacitásbővítéshez kapcsolódóan);
f) megújuló energiaforrások alkalmazása.
A projekt tervezése és megvalósítása során, a projektben létrehozott eredményeknek
számos elvárásnak kell megfelelni, amelyet a terjedelmük miatt most nem sorolnék fel,
annyit megjegyezve, hogy ezeknek meg tudunk felelni.
Óvodára vonatkozó szabályok
A. Fejlesztésre vonatkozó szabályok:
a) Férőhely bővítése nem kötelező, kivéve a c) pontban megfogalmazott esetet.
b) A projekt keretében lehetőség van új óvodai intézményegység, vagy új óvodai
feladatellátási hely létrehozására férőhelybővítés keretében a csoportszobákra
vonatkozó előírások figyelembevételével.
c) Az Nkt. 8. § alapján a gyermek hároméves korától kötelező az óvodai nevelés.
Van olyan település, ahol férőhelyhiány mutatkozik, így a kötelező óvodáztatás
következtében, a férőhelyhiány leküzdése érdekében a köznevelési törvény
előírásainak betartása miatt indokolt a kapacitások bővítése. A törvényi
előírásoknak való megfelelés érdekében azon települések esetében, ahol
férőhelyhiány mutatkozik, a minőségi fejlesztés mellett kötelező új férőhelyek
létrehozása is a bemutatott férőhelyhiány függvényében. Férőhelybővítés
esetén a következő pontban foglaltak bemutatása szükséges.
d) Férőhelybővítést célzó fejlesztés esetén kizárólag olyan projekt nyújtható be,
ahol igényfelméréssel igazolt az óvodai férőhelybővítés szükségessége. A
megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni:
- a beruházással érintett település körzet és vonzáskörzet óvodai
szolgáltatással való ellátottságát (társulás esetén: a társulás összes
településére vonatkozóan vagy csak arra a településre vonatkozóan, ahol
a fejlesztés történik);
- a település körzetének és vonzáskörzetének összes óvodájának
vonatkozásában, valamennyi feladatellátási hely férőhelyeit, azok
kapacitás-kihasználtságát (a vonzáskörzet részletes bemutatásával, mely
települések tartoznak az adott vonzáskörzetbe az igényfelmérés alapján).
Ebben az esetben az igényfelmérésbe bevont település(ek)nek nyilatkozni
szükséges arról, hogy nem kíván(nak) a településen férőhelyet bővíteni
vagy amennyiben igen, a fejlesztések szükségessége megalapozott.
- a fel nem vett és/vagy elutasított gyerekek számát intézményi szinten;
- az aktuális évre vonatkozó (hatályban lévő) OSA adatlapok alapján a
megadott feladatellátási helyen a gyermekek számának el kell érnie a
megadott férőhelyek számának minimum 80,00%-át. Az adatok
alátámasztásához az OSA4TANU adatlap a04t18 tábla (gyermekek száma
óvodai feladatellátási helyenként), valamint az OSA2FELH adatlap a02t13
tábla (férőhelyek száma óvodai feladatellátási helyenként) benyújtása
szükséges.
- az óvodába férőhelyhiány miatt fel nem vett gyermekek számát (az elmúlt 3
évben, ha releváns);
- az óvodai végzős csoportokból visszatartott gyerekek számát, statisztikai
adatokkal alátámasztva;
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- az óvodai feladatellátással kapcsolatban folyamatban lévő fejlesztéseket;
- a 0-6 évesek számának alakulását az elmúlt 3 évben és az egyéb, 0-6 éves
gyermekek számára biztosított ellátási formákat, azok férőhelyeinek
számát;
- a KEKKH 2015. január 1-jei koréves továbbvitt népességadat kimutatásával,
a következő három évben várható óvodaköteles gyermekek számát
településre vonatkozóan (aki pl.: 2015-ben 2 éves, az 2016-ban 3 éves
lesz, aki 2015-ben 4 éves, az 2016-an 5 éves lesz, és így tovább);
- a lakosságszám demográfiai előrejelzése és egyéb okok miatti
növekedésének bemutatását.
Nem támogatható az a férőhelybővítést célzó projekt, amelyikben a
férőhelybővítés szükségessége nem alátámasztott. Valamennyi szempontot
szükséges bemutatni, azonban nem kizáró ok, ha nem minden szempontra
teljesül az alátámasztottság.
e) Óvodai férőhelybővítés esetén kizárólag olyan fejlesztések támogathatóak,
melyek keretében a beruházással érintett feladatellátási helyeken minimum
egy új (20 fő befogadására alkalmas) csoportszobával történő óvodai
férőhelybővítés valósul meg. Az óvoda helyiségeire előírt követelmények
megfelelnek, ha az épület megfelel a létesítésére, kialakítására vonatkozó
nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, továbbá
azzal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak, azzal az eltéréssel, hogy az
óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2,0 m2/fő. Azt,
hogy a fejlesztéssel megvalósuló épület létesítése, kialakítása mely építési és
műszaki előírásoknak felel meg, a műszaki dokumentációhoz mellékletként
csatolt tervezői nyilatkozattal kell igazolni. Az óvodai kialakításokra vonatkozó
előírások megtalálhatóak a MSZE 24203-1:2012 előszabványban, az OTÉKban, és az ágazati jogszabályban. Vannak azonban olyan paraméterek,
amelyek a fenti szabályzók közül többen is megtalálhatóak. Ezek közül
választhat a tervező és szükséges nyilatkozatot tennie arról, hogy mely
szabályzóra támaszkodott az adott helyiség tervezésekor.
f) Ingatlankiváltás nélküli férőhelybővítés eredményeképpen létesített új óvodai
feladatellátási hely, vagy új óvodai intézményegység létesítése esetén is
elvárt, hogy minimum 20-20 fő befogadására alkalmas, két csoportszobás
óvodai feladatellátási hely létesüljön. A fejlesztés nem eredményezheti új OM
azonosítóval rendelkező intézmény létesítését, kivéve a i) pontban nevesített
eseteket! Valamennyi kialakított csoportszoba vonatkozásában elvárt, hogy
minimum 20 fő befogadására alkalmas legyen.
g) Nem támogatható az az óvodai intézmény, mely nem vállalja a befogadó-elvű
nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel
küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű,
vagy a hátrányos helyzetű gyermekek integrált/integrációs nevelését, kivéve a
kizárólag gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelést ellátó óvodai
feladatellátási helyek fejlesztését. A projektgazda a fejlesztéssel érintett
köznevelési intézmény alapító okiratát (nem önkormányzati fenntartók esetén
működési engedélyét) a projekt zárásáig módosítani, és azt a záró
beszámolóhoz benyújtani köteles.
h) Új építés akkor lehetséges, ha a támogatást igénylő rendelkezik a szükséges
épülettel, de a telekhatáron belüli bővítés a meglévő telephelyen a tervezői
nyilatkozat alapján nem lehetséges, vagy a meglévő épület gazdaságos
átalakításra alkalmatlan, gazdaságosan nem üzemeltethető (melyet tervezői
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nyilatkozattal
igazol
a
projektgazda),
vagy
a
meglévő
épület
életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotban van (amelyet a projektgazda
ÁNTSZ igazolással (jegyzőkönyvvel), vagy – vizsgálatokkal alátámasztott –
statikai szakvéleménnyel vagy Építésügyi Hatóság által kiadott igazolással
támaszt alá, melynek kelte korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának
időpontja).
i) Új OM azonosítóval rendelkező intézményre vonatkozó szabályok:
A fejlesztés nem eredményezheti új OM azonosítóval rendelkező intézmény
létesítését. Intézménylétesítéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés
kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben:
- az új intézmény létrehozására az önkormányzati intézkedési tervben
foglaltakkal összhangban, az abban foglalt célok, fejlesztések
megvalósítása érdekében kerül sor, és az új intézmény a projekt
benyújtásakor működő intézmények összevonását követően, azok
jogutódjaként jön létre;
j) Amennyiben a projekt keretében meglévő intézmények összevonását
(jogutódlás) követően új intézmény jön létre, vagy a jogutódlás következtében
új feladatellátási hely kerül bevonásra az intézmény meglévő feladatellátási
helyei közé, a projektgazda a fejlesztéssel érintett köznevelési intézmény
alapító okiratát (nem önkormányzati támogatást igénylő esetén működési
engedélyét) a projekt zárásáig módosítani köteles, és azt a záró beszámolóban
szükséges benyújtani.
k) Az új építés/kiváltás lehetséges, olyan telken mely az alapító okiratban
feladatellátást szolgáló vagyonként, illetve székhelyként/telephelyként még
nem szerepel vagy szerepel feladatellátást szolgáló vagyonként, de az épület
elbontandó és helyette új épület építendő, vagy meglévő feladatellátási hely
mellé új feladatellátási hely/épületrész építendő. Helyrajzi szám változás
esetében a kedvezményezett a fejlesztéssel érintett köznevelési intézmény
alapító okiratát (nem önkormányzati fenntartók esetén működési engedélyét)
a projekt zárásáig módosítani köteles, és azt a záró beszámolóban szükséges
benyújtani.
l) Óvoda esetében a „Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI
rendelet 2. sz. mellékletében (1. ÓVODA) meghatározott minimum

követelményeknek szükséges teljesülniük a fejlesztés típusától függően,
továbbá támogatható az e rendelet mellékletében nem szereplő, de az
intézmény
pedagógiai
programjában
meghatározott
foglalkozások
megtartásához, a nevelő munkához szükséges, és a pedagógusok által
használatos eszközök, egyéb eszközök beszerzése. A rendeletben szereplő
helyiségek kialakítása csak új építés és bővítés esetén kötelező jellegű.
m) Amennyiben az intézményben csak minőségi fejlesztés (felújítás, átalakítás,
bővítés) történik férőhelybővítés nélkül, ebben az esetben is szükséges
benyújtani az aktuális évre vonatkozó (hatályban lévő) OSA4TANU adatlap
a04t18 tábláját (gyermekek száma óvodai feladatellátási helyenként), valamint
az OSA2FELH adatlap a02t13 tábláját (férőhelyek száma óvodai feladatellátási
helyenként).
B. Fenntartóra vonatkozó szabályok:
a) A felhívás 4.1. fejezetének d)-h) pontjában felsorolt támogatást igénylő
szervezet abban az esetben jogosult támogatásra, ha rendelkezik a nemzeti
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köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési szerződéssel

vagy egyoldalú nyilatkozattal. Amennyiben a projektgazda nem helyi
önkormányzat, állami intézmény, úgy a fejlesztés támogatásához helyi
önkormányzat hozzájárulása szükséges, igazolva azt, hogy férőhelybővítés
szükséges és a fejlesztés nem veszélyezteti az önkormányzati fenntartású
óvodák hosszú távú fenntarthatóságát.
b) A felhívás 4.1. fejezetének d)-h pontjában felsorolt támogatást igénylők
esetében közös nyilatkozat tétele szükséges, amelyben a (nem állami, nem
önkormányzati, nem nemzetiségi/kisebbségi önkormányzati) projektgazda és
az önkormányzat vállalja, hogy a projekt támogatása esetén köznevelési
szerződést kötnek vagy egyoldalú nyilatkozatot nyújtanak be – a beruházás
megvalósítását követően – az önkormányzati feladatellátásban való
közreműködésről, amely nem lehet rövidebb időtartamú, mint a kötelező
fenntartási időszak (5 év).
c) Nem támogatható olyan nem állami, nem önkormányzati köznevelési
intézmény feladatellátási helyeinek fejlesztése, ahol az óvodai felvétel,
továbbá az óvodai elhelyezés, fizetési kötelezettséghez kötött (Nkt. 31.§ (2)
c).
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, úgy a Támogatási
Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege
a felhívás területi egységre vonatkozó terület specifikus mellékletében kerül
szabályozásra.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a
Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.
Támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető
maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, valamint civil szervezet,
egyházi jogi személy kedvezményezett esetén 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től 2016. május 23-ig lehetséges.
Az óvoda udvarának akadálymentesítésére, kerítés felújításra, az udvari játszótér
felújítására, és beltéri fejlesztőeszközökre pályáznánk.
A pályázati támogatással megvalósítani szándékozott költségvetés készítése, előzetes
ajánlatok kérése már folyamatban van.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2016. április 18.
Fiskál János

-7-

HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (IV. 20.) határozata
a TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
pályázaton való indulásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a TOP1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” pályázaton való indulásról” című
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Területés Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) által – a 1005/2016. (I. 18.) Korm.
határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján – „A foglalkoztatás és az

életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” címmel közzé tett TOP-1.4.1-15 kódszámú
felhívására, intézményfenntartóként
Napköziotthonos Óvoda fejlesztésére.
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2. A képviselő-testület az elszámolható költségek tekintetében 100%
támogatásintenzitással nyújtja be a pályázatot, az óvoda udvarának
akadálymentesítésére, kerítésépítésre/felújításra, az udvari játékok, beltéri
fejlesztő eszközök és konyhai eszközök beszerzésére.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2016. május 23.

Eplény, 2016. április 20.
Fiskál János s.k.
polgármester
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jegyző

