
1 
 

2. 
Előterjesztés 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. július 29-i ülésére 

 
 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében megjelent „Óvodafejlesztés” 

című alprogramhoz 
 
 
 
 
             
 
Az előterjesztést készítette:                     Horváth Sándor 

pályázati referens 
Önkormányzati Iroda 
 
   
 
 
 

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:             Muhariné Mayer Piroska 
                                                                               aljegyző 
                                                                               
  
 
 
       dr. Balogh László 
                 jegyző távollétében: 
 
 
 
 Muhariné Mayer Piroska s.k. 
                 aljegyző 
  



2 
 

Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. július 29-i ülésére 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében megjelent „Óvodafejlesztés” 

című alprogramhoz 
 
Ikt.sz.: LMKOHFL/715-1/2019. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közelmúltban megjelent a Magyar Falu Program keretében az MFP-FOB/2019 
kódszámú, az Óvodafejlesztés című alprogram. 
 A kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken óvoda kialakítása, 
építése, férőhelybővítése, felújítása és ezen beruházásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések 
támogatása, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a 
közszolgáltatások elérhetőségének javítása. 
 Önállóan támogatható tevékenységek közé tartozik a működő óvoda felújítása, 
átépítése, átalakítása, korszerűsítése és bővítése férőhelybővítéssel vagy férőhelybővítés 
nélkül. 

 Az elmúlt időszakban a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 azonosító számú projekt 
keretében az óvoda épületének bővítése egy tornaszobával és fejlesztő szobával sikeresen 
megvalósult. A meglévő épületrészben is történtek fejlesztések, mely keretében a tetőhéjazat 
cseréje és a fűtési rendszer korszerűsítése is megtörtént. Korábban kormányzati támogatással 
az épület hőszigetelésére és külső nyílászáróinak cseréjére is sor került. 
 Az eddig megvalósított fejlesztések mellet még belső felújítási munkálatok elvégzésére 
van szükség. Jelenleg a gyermekek részére kialakított mosdók és öltözők felújítása nem 
megoldott, melyre jelen pályázat keretében sort lehet keríteni. 

 A pályázati felhívást és az épület állapotát vizsgálva várhatóan 13 millió forint 
nagyságrendű támogatási kérelem összeállításával lehetne megvalósítani a mosdóblokkok 
teljes körű felújítását és új eszközök, bútorok beszerzését. A projekt keretében lehetőség van az 
előkészítési, tervezési, közbeszerzési, műszaki ellenőri, projektmenedzsmenti és nyilvánossági 
tevékenységek kapcsán felmerülő költségek finanszírozására is, mely maximum a teljes 
elszámolható költség 7 %-a lehet. A pályázat benyújtásához kapcsolódó előkészítő munkálatok 
elvégzésére javaslom, hogy 3.000.000.- forint kerüljön elkülönítésre. 

A támogatás vissza nem térítendő 100 %-os intenzitású. Lehetőség van a támogatás 100 
%-os költségének előlegként történő megigénylésére is. 

A pályázatokat 2019. augusztus 21. napjáig kell benyújtani. 
Fentiek alapján javaslom, hogy az óvoda mosdóblokkjainak, gyermeköltözőinek teljes 

körű felújítására készítsünk elő, és nyújtsunk be támogatási kérelmet.  

 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 
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Határozat-tervezet 

…../2019. (….) ÖH. 
Pályázat előkészítése és benyújtása a 
Magyar Falu Program MFP-FOB/2019 
kódszámú, Óvodafejlesztés című alprogramra 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 
Falu Program MFP-FOB/2019 kódszámú, Óvodafejlesztés című alprogramjára a 6055 
Felsőlajos, Óvoda utca 2. (266 hrsz) szám alatti óvoda épület gyermekmosdóinak, 
gyermeköltözőinek felújítására és a hozzá szükséges eszközeinek beszerzésére 
maximum 13 millió forintos támogatási összegre. 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat előkészítéséhez 
szükséges maximum bruttó 3.000.000.- forintot Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati 
rendeletének 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai táblázat 
1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1) pontban megjelölt pályázat előkészítéséhez (pályázati 
dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti térdokumentáció elkészítése, tervezés) 
kérjen be 3 árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződéseket. 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a 
pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok 
előkészítésére és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. július 29. 
 
 
Felsőlajos, 2019. július 25. 
 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 


