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A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdet a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 

(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet a helyi önkormányzatok felhalmozási célú 

kiegészítő támogatásai  

3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 

3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás. 

3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása  

jogcím vonatkozásában Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

 

A pályázat célja 
A pályázat célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott 

bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az 

egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása érdekében megvalósuló fejlesztések 

támogatása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének az igazgatási tevékenység 

biztosítása érdekében történő fejlesztésének, felújításának támogatása. 

Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint 

az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések 

megvalósulásának támogatása. 

 

Pályázati alcélok: 

 

a)3.3.  Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: 

intézményfejlesztés) 

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének 

- kapacitásbővítéssel nem járó - infrastrukturális fejlesztése, felújítása 

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális 

fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés) 

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 

szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a 

továbbiakban: egészségügyi fejlesztés) 
ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a 

továbbiakban: hivatalfejlesztés) 

b) 3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy 

új létrehozása (a továbbiakban: sportfejlesztés) 

c) 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

 

Egy önkormányzat az a)-c) alcélok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. 
 

Önkormányzatunk a pályázati alcélok közül az „Egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy 

helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása” tárgyú alcélra nyújtaná be pályázatát. 

A ac) alpont esetében háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat vagy fogorvosi 

alapellátás helyszíneként (egy feladatellátási helyen) funkcionáló épület vagy az épületben a 

szolgáltatással érintett helyiségek infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás. 

 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A támogatás maximális 

mértéke függ a megvalósítandó alcéltól és a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől, ami 

Nadap esetében ténylegesen ugyan 0.-Ft, azonban a Költségvetési törvény alapján egy lakosra jutó 

iparűzési adóerő-képességként 22 000 forintot kell figyelembe venni, így a támogatás mértéke 85%. 

 

Az igényelhető támogatás az a) alpont esetén (kivéve, ha az önkormányzat ennél kisebb összeget 

jelöl meg) 10.000 fő lakosság szám alatti település esetében 40.000.000,- Ft.  
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A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 12. 

A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat papíralapú benyújtásra nincs lehetőség, 

azt kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. 

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt, a miniszteri döntés határideje: 2021. június 30.  

 

Támogatás felhasználása, elszámolható költségek: 

Intézményfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, kötelező önkormányzati 

feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésével, felújításával kapcsolatos 

költségekre használható fel a támogatás. 

 

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely hatósági engedélyhez kötött beruházás 

esetén nem rendelkezik tervezői nyilatkozattal vagy hatósági igazolással arra vonatkozóan, 

hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély. 

 

Korábbi testületi ülésen beszéltünk már azokról a fejlesztési feladatokról, amelyeket a közeljövőben 

végre szeretnénk hajtani. Ezek között szerepelt egy új orvosi rendelő építése. A jelenlegi rendelő a 

polgármesteri hivatallal egy épületben található, az orvosok és a védőnő egy rendelőt és várótermet 

használnak. Az orvosi rendelő helyiségei meglehetősen leromlott állapotban vannak, az eszközök 

hiányosak, a közegészségügyi előírásoknak szinte már alig felelnek meg. A Magyar Falu Program 

keretében pályáztunk egy új orvosi rendelő építésére, azonban pályázatunk sajnos nem részesült 

kedvező elbírálásban. 

 

Az önkormányzat 1/1-ed tulajdonát képezi a Nadap Haladás út 56. szám alatti (2 hrsz), az orvosi 

rendelő elhelyezésére szolgáló épületrész, melynek felújítására nyújtanánk be pályázatunkat. 

 

Az előzetesen kért árajánlat alapján a felújítás teljes költsége: 47.009.328.-Ft. Az igényelt 

támogatás összege 39.957.928.-Ft lenne, a beruházáshoz 15%-os önerőt kellene biztosítanunk. Az 

árajánlat alapján 7.051.400.-Ft önerőt kell biztosítanunk nyertes pályázat esetén. 

 

Javaslom, hogy a pályázati kiírás 4. a) pontjában meghatározott fejlesztési támogatásból 

39.957.928.-Ft igénylésére nyújtsunk be kérelmet az egészségügyi alapellátást szolgáló épület és 

helyiségei infrastrukturális fejlesztésére, felújítására. 

 

 

Nadap, 2021. március 8. 

 

Köteles Zoltán 

 polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021.(III.8.) 

határozata 

 

fejlesztési támogatás igénylése az orvosi rendelő felújítására 

 

 

Nadap Község Önkormányzat Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre, a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére tekintettel – Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva 

az alábbi döntést hozta:  

 

1. Nadap Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésével kiírt -  a Magyarország 2021. évi 

központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. a helyi 

önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai  melléklet 3.3, 3.4., 3.5 pontok 

szerinti - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a Kvtv. 3. 

melléklete 3.3. pontjában megfogalmazott Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztése, felújítása jogcím, a pályázati kiírás 4. a) pontjában meghatározott 

39.957.928.-Ft összegű fejlesztési támogatás igénylésére vonatkozó kérelmet nyújt be a 

helyi önkormányzatokért felelős Miniszterhez.  

 

2. Nadap Község Önkormányzata az 1. pontban meghatározott fejlesztési támogatást Nadap 

Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Nadap Haladás út 56. szám (Nadap 2 hrsz) alatti 

orvosi rendelő és helyiségei felújítására igényli. 

 

3. A pályázati projekt megvalósításához szükséges önerő 7.051.400.-Ft, azaz Hétmillió-

ötvenegyezer-négyszáz forint Nadap Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésében 

tartalékként rendelkezésre áll. 

 

4. Felkérem a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 

A határozat végrehajtásának határideje: támogatási kérelem benyújtásának időpontja: 2021. március 

12., egyebekben folyamatos  

 


