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III. Kormányrendeletek

A Kormány
206/2008. (VIII. 26.) Korm.

rendelete

a bölcsõdék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb

helyzetû kistérségekben támogatás igénybevételének
részletes feltételeirõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastruk-
turális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetû kistérségek-
ben támogatás forrása a IX. Helyi önkormányzatok támo-
gatása és átengedett személyi jövedelemadója fejezet
18. Bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastrukturá-
lis fejlesztése a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben
címen rendelkezésre áll.

(2) A támogatás a települési önkormányzatok és társulá-
saik – beleértve a többcélú kistérségi társulást, továbbá
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésé-
rõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. és 16. §-a alap-
ján létrejött intézményi társulást (a továbbiakban: intéz-
ményi társulás) – által fenntartott

a) bölcsõdék infrastrukturális fejlesztését,
b) óvodák infrastrukturális fejlesztését és kapacitásbõ-

vítését, valamint
c) általános iskolák infrastrukturális fejlesztését

szolgálja.

(3) A pályázaton igényelhetõ támogatás formája vissza
nem térítendõ támogatás. A támogatás legmagasabb mér-
téke a beruházás összköltségének 95%-a.

(4) A támogatás csak abban az esetben igényelhetõ az
ÁFA összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján,
ha a kedvezményezettnek a támogatásból megvalósított
cél kapcsán ÁFA-levonási joga nincs.

(5) E rendelet alkalmazásában fejlesztés alatt a szám-
vitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés
7–8. pontjában meghatározott tevékenységek értendõk.

(6) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki
vagy amely

a) lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozással
rendelkezik (a köztartozás megfizetéséig), vagy adósság-
rendezési eljárás alatt áll,

b) a pályázatában megjelölt mûszaki tartalomra uniós
vagy egyéb hazai támogatásban részesül(t).

(7) A támogatási igény benyújtása elõtt megkezdett fej-
lesztéshez támogatás nem adható.

Bölcsõdék infrastrukturális fejlesztése

2. §

(1) A bölcsõdék infrastrukturális fejlesztése támogatás-
ra a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján
a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb hely-
zetû kistérség (a továbbiakban: leghátrányosabb helyzetû
kistérség) területén mûködõ bölcsõdéket fenntartó

a) települési önkormányzat,
b) intézményi társulások székhely önkormányzata,

továbbá
c) többcélú kistérségi társulás

nyújthat be pályázatot.

(2) A támogatást az (1) bekezdés szerinti pályázók az
általuk fenntartott, 1501 és 10 000 fõ lakosságszám közötti
településen mûködõ, mûködési engedéllyel rendelkezõ
bölcsõdék épületének, játszóudvarának felújítására, kor-
szerûsítésére, akadálymentesítésére, továbbá a bölcsõdei
ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzé-
sére igényelhetik. A teljes támogatási összeg legfeljebb
20%-áig engedélyezett az eszközbeszerzés.

(3) A támogatás formája vissza nem térítendõ támoga-
tás, összege intézményenként legalább 2 millió forint, leg-
feljebb 50 millió forint. Egy pályázó legfeljebb három
intézmény fejlesztésére nyújthat be pályázatot.

3. §

(1) A támogatás összegének meghatározása az alábbi
szempontok figyelembevételével történik:

a) az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kap-
csolatos adatok és tervek (gyermeklétszám alakulása,
mûködtetési költségek és azok alakulása),

b) a bölcsõdébe más településrõl bejáró gyermekek
száma,

c) a feladatellátásban részt vevõ települések száma és
azok lakosságszáma.

(2) A támogatás szempontjából elõnyben részesülnek
a települési önkormányzatok társulásai.

14354 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/124. szám



Pályázati nyomtatványok a bölcsõdék infrastrukturális
fejlesztése támogatáshoz

4. §

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) az 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot

(amelynek része a megvalósítandó fejlesztés célonkénti
részletezése), valamint a 4. számú melléklet szerinti össze-
sítõt,

b) az intézmény mûködési engedélyének hitelesített
másolatát,

c) férõhely hiányában a 2007. és 2008. évben elutasí-
tott gyermekek számát,

d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból
megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelõen hasznosítja, és a feladat ellátási helyet 5 évig
nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenn-
tartói jogát nem állami fenntartó részére,

e) a települési önkormányzat, illetve intézményi társu-
lás székhely önkormányzatának képviselõ-testületi hatá-
rozatát, többcélú kistérségi társulás esetén a társulási
tanács határozatát, illetõleg a képviselõ-testület költségve-
tési rendeletébe vagy társulási tanácsi határozatba foglalt
felhatalmazás alapján a polgármester vagy elnök nyilatko-
zatát a szükséges önerõ biztosításáról.

Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztése
és kapacitásbõvítése

5. §

(1) Az óvodák, általános iskolák infrastrukturális fej-
lesztése és kapacitásbõvítése támogatásra a leghátrányo-
sabb helyzetû kistérség területén mûködõ óvodát, általá-
nos iskolát fenntartó

a) települési önkormányzat,
b) intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá
c) többcélú kistérségi társulás

nyújthat be pályázatot.

(2) A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó
székhelye szerinti kistérségben megalakult többcélú kis-
térségi társulás rendelkezzen kistérségi intézkedési terv-
vel, amely a közoktatási feladatok ellátásában részt vevõ
önkormányzatok tekintetében településenkénti bontásban
tartalmazza a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény 105. §-a szerinti közoktatási esélyegyenlõségi intéz-
kedési tervben foglaltakat. Az (1) bekezdés a) pontja sze-
rinti pályázó esetén az önkormányzati intézkedési terv is
benyújtható, amely a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 105. §-a szerint tartalmazza a gyermekek,
tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket, vagy
amelynek szerves részét képezi az önálló közoktatási
esélyegyenlõségi intézkedési terv.

(3) A támogatás kizárólag azon intézményekre nyújt-
ható be, amelyek megfelelnek a 2007/2008-as és a
2008/2009-es nevelési évben/tanévben a Magyar Köztár-
saság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX.
törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi
társulások támogatása fejezet, Kiegészítõ szabályok
2.1. pontjában foglalt feltételeknek. A települési önkor-
mányzat által önállóan fenntartott közoktatási intézmény
esetén a pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a
2008/2009-es nevelési évben/tanévben

a) az óvodai feladatot ellátó intézményben legalább
5 csoport,

b) az általános iskolai feladatot ellátó intézményben
legalább 16 osztály
mûködjön.

(4) A támogatást az (1) bekezdés szerinti pályázók az
általuk fenntartott

a) óvodai feladatot ellátó intézmény esetében a 10 000
fõ lakosságszám alatti településen mûködõ feladat-ellátási
hely(ek) épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fej-
lesztésre, korszerûsítésre, akadálymentesítésre és kapa-
citásbõvítésre, valamint eszközbeszerzésre,

b) általános iskolai feladatot ellátó intézmény esetében
az 1501 és 10 000 fõ közötti lakosságszámú településen
mûködõ feladat-ellátási helyek épületével kapcsolatos ele-
mi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre és akadály-
mentesítésre, valamint eszközbeszerzésre
igényelhetik.

(5) A teljes támogatási összeg legfeljebb 20%-áig enge-
délyezett az eszközbeszerzés. Az eszközbeszerzésre igé-
nyelt támogatás más állami forrással nem vonható össze,
összege ugyanazon eszközbeszerzésre nem fordítható.

(6) Az igényelhetõ támogatás összege intézményenként
(OM azonosítónként) legalább 2 millió forint, legfeljebb
50 millió forint. Egy pályázó legfeljebb három óvoda és
három általános iskolai feladat-ellátási hely fejlesztésére
pályázhat. Amennyiben

a) az intézmény óvodai és általános iskolai feladatokat
is ellát, és

b) az intézménybe járó összes gyermek- és tanulólét-
szám a 2008/2009-es nevelési évben/tanévben meghaladja
a 300 fõt,
úgy a negyedik és minden további feladat-ellátási hely
után az igényelhetõ támogatás legmagasabb összege
10 millió forinttal emelkedik.

6. §

(1) A támogatás összegének meghatározása az alábbi
szempontok figyelembevételével történik:

a) az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kap-
csolatos adatok és tervek (gyermek- és tanulólétszám ala-
kulása, mûködtetési költségek és azok alakulása, intéz-
mény-racionalizálási tervek),
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b) az óvodába, iskolába járó gyermekek, tanulók száma
(ezen belül a hátrányos helyzetû és a halmozottan hátrá-
nyos helyzetû gyermekek, tanulók száma), a más telepü-
lésrõl bejáró gyermekek, tanulók száma (ezen belül a hát-
rányos helyzetû, illetve halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek, tanulók száma),

c) a közoktatási intézmény fenntartásában részt vevõ
települések száma és azok lakosságszáma.

(2) A támogatás szempontjából elõnyben részesül az a
pályázat,

a) amely elemi infrastrukturális beruházások meg-
valósítását (pl. vizesblokk kialakítása, egyedi fûtési mó-
dok felszámolása, épület-rekonstrukció) szolgálja,

b) amely esetében a megvalósítandó célok összhang-
ban vannak a kistérségi intézkedési tervvel, illetve az ön-
kormányzati intézkedési tervvel, különös tekintettel az
esélyegyenlõségi szempontokra,

c) amelyet települési önkormányzatok társulása nyújt
be, továbbá

d) amely adatokkal hitelt érdemlõen bizonyítja, hogy a
pályázat a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
növekvõ beóvodázási aránya, illetve száma miatt kialakult
férõhelyhiány megszûntetését célozza, a fejlesztés ered-
ményeként pedig megoldódhatóvá válik valamennyi helyi
(társulások esetén a társulás területén élõ) halmozottan
hátrányos helyzetû gyermek 3 éves kortól történõ óvodáz-
tatása.

Pályázati nyomtatványok az óvodák, általános iskolák
infrastrukturális fejlesztése és kapacitásbõvítése

támogatáshoz

7. §

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a 2. és/vagy 3. számú melléklet szerinti pályázati

adatlapot (melynek része a megvalósítandó fejlesztés
célonkénti részletezése), valamint a 4. számú melléklet
szerinti összesítõt,

b) az intézmény alapító okiratát, amely tartalmazza az
intézménybe felvehetõ legmagasabb gyermeklétszámot,

c) a jegyzõ, illetve a munkaszervezet-vezetõ nyilatko-
zatát arról, hogy az intézmény ellátási területén a 0–6 éves
korú gyermekek létszáma az elmúlt 3 évben hogyan ala-
kult,

d) az óvodai feladatot ellátó közoktatási intézmények
esetében a férõhely hiányában 2007. és 2008. évben eluta-
sított gyermekek számát,

e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból
megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelõen hasznosítja, a feladat-ellátási helyet 5 évig
nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenn-
tartói jogát nem állami fenntartó részére,

f) kizárólag elektronikus formában a kistérségi intézke-
dési tervet, vagy az önkormányzati intézkedési tervet,

g) a települési önkormányzat, illetve intézményi társu-
lás székhely önkormányzatának képviselõ-testületi hatá-
rozatát, többcélú kistérségi társulás esetén a társulási
tanács határozatát, illetõleg a képviselõ-testület költségve-
tési rendeletébe vagy a társulási tanácsi határozatba foglalt
felhatalmazás alapján a polgármester vagy elnök nyilatko-
zatát a szükséges önerõ biztosításáról.

Pályázati eljárás

8. §

(1) A 2. § és az 5. § szerinti pályázatot 2008. szeptember
15-éig lehet

a) papíron egy eredeti és egy hitelesített másolati pél-
dányban, továbbá

b) az e rendelet 1–4. számú mellékletét képezõ adatla-
pokat, óvodák, általános iskolák fejlesztési pályázata ese-
tén a kistérségi intézkedési tervet, vagy az önkormányzati
intézkedési tervet elektronikus úton
a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez
(a továbbiakban: Igazgatóság) megküldeni, illetve benyúj-
tani.

(2) Az Igazgatóság az elektronikusan beérkezõ adatokat
2008. szeptember 16-áig továbbítja az Önkormányzati
Minisztériumnak (a továbbiakban: ÖM). Az adatok továb-
bítása nem érinti a pályázatok Igazgatóság által történõ,
(4) bekezdés szerinti felülvizsgálatát.

(3) Az ÖM a kistérségi intézkedési terveket és az önkor-
mányzati intézkedési terveket az Oktatási és Kulturális
Minisztérium (a továbbiakban: OKM) részére 2008. szep-
tember 17-én továbbítja. Az OKM az intézkedési terveket
– esélyegyenlõségi szempontokat is figyelembe véve –
megvizsgálja és kialakítja szakmai álláspontját a benyúj-
tott fejlesztési pályázatokkal kapcsolatban. Az OKM a
pályázatokkal kapcsolatos véleményét – az ÖM által meg-
határozott formában – elektronikus úton, 2008. október
6-áig küldi meg az ÖM részére.

(4) A pályázatokat az Igazgatóság – az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 64/B. §-ának (3) bekezdése alapján e rendelet alapul-
vételével – a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántar-
tása, illetve helyszíni vizsgálat alapján szabályszerûségi
szempontból megvizsgálja, és szükség esetén 5 napon be-
lül hiánypótlásra, módosításra hívja fel a pályázót. Ha
a pályázó a felhívásnak 5 napon belül nem tesz eleget,
vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a pályá-
zatot nem továbbítja az ÖM felé és errõl értesíti a pályázót.

(5) A felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az Igaz-
gatóság – véleménye csatolásával – 2008. szeptember
30-áig postai úton továbbítja az ÖM részére, ezzel egyide-
jûleg intézkedik a felülvizsgált hiánypótoltatott pályáza-
tok elektronikus megküldésérõl is. Ha az ÖM a pályázatok
vizsgálata során további tájékoztatást, illetve dokumentu-
mok megküldését tartja szükségesnek, ezeket a pályázók
– külön felhívásra – kötelesek részére teljesíteni.

14356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/124. szám



A bírálat eljárásrendjének szabályai

9. §

(1) Az önkormányzati miniszter – az ÖM három képvi-
selõjébõl, az OKM két képviselõjébõl, a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium egy képviselõjébõl, a Nemzeti Fej-
lesztési és Gazdasági Minisztérium egy képviselõjébõl,
valamint az országos önkormányzati érdekképviseleti
szervek által közösen delegált egy fõbõl álló bizottság
javaslata alapján – a pályázatokról 2008. október 22-éig
dönt.

(2) A támogatásban részesített kedvezményezettek kö-
rét az ÖM honlapján nyilvánosságra kell hozni. A támoga-
tásban nem részesült pályázók az elutasítás indokáról érte-
sítést kapnak.

A támogatási szerzõdés megkötése, szerzõdéskötési
feltételek

10. §

(1) Az önkormányzati miniszter a nyertes pályázóval
(a továbbiakban: Támogatott) támogatási célonként 2008.
november 5-éig támogatási szerzõdést köt. E határidõnek
a Támogatott hibájából történõ elmulasztása jogvesztõ.

(2) Az önkormányzati miniszter – a pályázatban megje-
lölt mûszaki tartalom egyidejû csökkentése mellett – az
igényeltnél alacsonyabb összegû támogatás megítélésére
is jogosult. Ebben az esetben a támogatási szerzõdés meg-
kötése elõtt az érintett önkormányzattal, illetve többcélú
kistérségi társulással egyeztetni kell.

(3) A támogatási szerzõdésben meg kell határozni:
a) a fejlesztési célt, a fejlesztés helyét,
b) a fejlesztési cél megvalósításának összköltségét,
c) a támogatás összegét és költségvetési forrását, fel-

használásának pénzügyi feltételét, a Támogatott kötele-
zettségét a támogatás felhasználásának elszámolására,

d) a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és egyéb
kötelezettségeket,

e) a fejlesztés mûszaki tartalmát,
f) a kedvezményezett elszámolási kötelezettségét, vala-

mint az ehhez kapcsolódó határidõket,
g) a szerzõdésszegés vagy a nem szerzõdésszerû telje-

sítés jogkövetkezményeit,
h) az ellenõrzési jogosultság elfogadását,
i) a felek által lényegesnek tartott egyéb rendelkezé-

seket.

(4) A támogatási szerzõdés módosítására egy alkalom-
mal van lehetõség, azonban a támogatási összeg, valamint
a támogatás intenzitása nem nõhet, a végsõ felhasználás
határideje nem változhat.

A támogatás folyósítása

11. §

A támogatást a támogatási szerzõdés megkötését követõ
15 napon belül az ÖM utalványozása alapján a Magyar
Államkincstár egy összegben folyósítja.

A támogatás felhasználásának és elszámolásának
szabályai

12. §

(1) A támogatás felett a Támogatott rendelkezik és fele-
lõs annak jogszerû felhasználásáért.

(2) A támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást
követõen – 10 évig nem idegeníthetõ el, kivéve, ha az
elidegenítést mûszaki vagy szakmai okok teszik szük-
ségessé, és az abból származó ellenértéket a Támogatott
a támogatási szerzõdésben meghatározott feladatokra for-
dítja.

(3) A támogatás felhasználására az államháztartás mû-
ködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendele-
tet az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkal-
mazni.

13. §

(1) A támogatás felhasználásának végsõ határideje
2009. december 31. Az ezen határidõig fel nem használt
támogatásrészt kamattal növelten vissza kell fizetni a köz-
ponti költségvetésbe.

(2) A támogatást – a támogatási szerzõdésben foglaltak-
nak megfelelõen részben vagy egészben – kamattal növelt
összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, ha

a) a pályázó a 4. § d) pont, illetve a 7. § e) pont szerint
vállalt kötelezettségét megszegi,

b) a támogatást nem a támogatási szerzõdésben rögzí-
tett feltételeknek megfelelõen használják fel.

(3) Ha a települési önkormányzat vagy a többcélú kis-
térségi társulás a pályázat elbírálását megelõzõ két évben,
illetve azt követõ két éven belül a pályázattal azonos
mûszaki tartalomra egyéb hazai vagy uniós támogatásban
részesül, úgy az e rendelet alapján benyújtott pályázatát
köteles visszavonni, vagy a támogatás teljes összegét
kamattal növelten visszafizetni a központi költségvetésbe.

(4) Visszafizetési kötelezettség esetén a Támogatott az
Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerint a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelõ mértékû kamatot fizet a jogtala-
nul igénybe vett összeg után az igénybevétel napjától a
visszafizetés napjáig.
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14. §

(1) A Támogatott a támogatás felhasználásáról tárgyév
december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás
keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

(2) A Támogatott a támogatás felhasználását követõ
30 napon belül, de legkésõbb 2010. január 31-ig szakmai
és pénzügyi beszámolót küld az ÖM részére, amelyben
szöveges indoklással, pénzügyileg rendezett számlák
összesítõjével alátámasztottan beszámol a támogatási
összegnek a támogatási szerzõdésben elõírt célnak meg-
felelõ és rendeltetésszerû felhasználásáról.

Ellenõrzés, monitoring

15. §

(1) A támogatás felhasználását az ÖM, az általa megbí-
zott szervek, továbbá jogszabályban erre feljogosított
egyéb szervek ellenõrizhetik.

(2) A Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról
elkülönítetten naprakész nyilvántartást vezetni, az ellenõr-
zésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés le-
folytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért do-
kumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellen-
õrzést lehetõvé tenni.

Záró rendelkezés

16. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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Önkormányzat/Társulás címe:

év Gyermeklétszám
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.

2007. év 2008. év

A bölcs débe más településr l bejáró gyermekek száma:
Feladatellátásban résztvev  települések száma:
Feladatellátásban résztvev  települések összlakosságszáma:

Feladatellátási hely szerinti 
önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

Sorszám Megvalósítandó cél megnevezése Igényelt támogatás (Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I. Adatlap az 1501 és a 10 000 f  lakosságszám közötti településen m köd , m ködési engedéllyel rendelkez  bölcs dék épületének felújítására,
korszer sítésére, akadálymentesítésére, továbbá a bölcs dei ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzéséhez

Intézmény címe:

Önkormányzat/Társulás neve:

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Fenntarthatósági adatok (gyermeklétszám várható alakulása 5 évre el re):

Fér hely hiányában 2007. és 2008. évben elutasított gyermekek száma:

Építéssel járó célok bemutatása

Az intézmény neve:

Feladatellátási hely megjelölése:

Amennyiben az intézményt a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társulás tartja fenn,
a társulásban résztvev  önkormányzatok megjelölése

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) megnevezése (fejlesztési hely szerinti önkormányzat
és a feladatellátási hely neve):

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:



14360 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/124. szám

1.

2.

3.

4.

5.

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a m ködtetés költségeinek várható alakulása:

A pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai, vagy uniós pályázatból támogatásban nem részesült. 

Dátum:

                                                                     ………………………………………………..............................................................................
            jegyz /munkaszervezet vezet je polgármester/elnök

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban  (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak m szaki tartalmát – nyílás-
záró-csere, festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje stb. –, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges – pl. ágy, asztal, szék darabszámát jelölve).

P. H.

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

Igényelt támogatás összesen:

Öner  összege:
Öner  %-ban:
Öner  megfelel-e a rendeletben foglaltaknak
Beruházás összköltsége:

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:
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Önkormányzat/Társulás címe:

Feladatellátási hely szerinti 
önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

Óvodába járó gyermekek számának 
alakulása (2009/2010. nevelési évt l a 

várható létszám jelölend )
2005. 2007/2008. nevelési év
2006. 2008/2009. nevelési év
2007. 2009/2010. nevelési év
2008. 2010/2011. nevelési év

2011/2012. nevelési év
2012/2013. nevelési év

2007/2008. nevelési év 2008/2009. nevelési év
Az óvodába járó gyermekek száma összesen:
ebb l –  a hátrányos helyzet  gyermekek száma
           – a halmozottan hátrányos helyzet  gyermekek száma
Az óvodában ténylegesen m köd  csoportok száma:
A óvodába más településr l bejáró gyermekek száma:
ebb l –  a hátrányos helyzet  gyermekek száma
           – a halmozottan hátrányos helyzet  gyermekek száma

2007/2008. nevelési év 2008/2009. nevelési év

Sorszám Megvalósítandó cél megnevezése Igényelt támogatás (Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

Amennyiben az intézményt a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társulás tartja fenn, a társulásban
résztvev  önkormányzatok megjelölése

Amennyiben az intézmény általános iskolai feladatokat is ellát, az
intézménybe járó általános iskolások száma (2008/2009. tanítási év)

Az intézmény összlétszáma (óvodások és általános iskolások együttes 
létszáma)

Önkormányzat/Társulás neve:

Az intézmény neve: 

Intézmény OM azonosítója:

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Fenntarthatósági adatok (gyermeklétszám alakulása):

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) megnevezése
(fejlesztési hely szerinti önkormányzat és a feladatellátási hely neve):

Önkormányzat pályázata esetén az intézményt önállóan tartja fenn, vagy 
intézményi társulás keretében

Intézmény feladatellátási helyeinek száma

II. Adatlap az óvodai feladatot ellátó intézmény esetében a 10 000 f  lakosságszám alatti településen m köd  feladat-ellátási hely(ek) épületével kapcsolatos
elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszer sítésre, akadálymentesítésre és kapacitásb vítésre, valamint eszköz beszerzéséhez

Intézmény címe:

Az intézmény általános iskolai feladatokat is ellát (igen/nem)

Települése(ke)n él  0-4 éves korcsoportba tartozók száma

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Fér hely hiányában 2007. és 2008. évben elutasított gyermekek száma:

Feladatellátási hely megjelölése:
Építéssel járó célok bemutatása



14362 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/124. szám

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a m ködtetés költségeinek várható alakulása:

Dátum:

                                                                     ………………………………………………
            jegyz /munkaszervezet vezet je polgármester/elnök

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban  (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak m szaki tartalmát – nyílászáró-csere,
festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje stb. –, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges – pl. ágy, asztal, szék darabszámát jelölve).

P. H.

..............................................................................

A Pályázó nyilatkozik, hogy az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2008. évi igénylését megalapozó mutatószám-felmérés során közölt adatok megfelelnek a valóságnak,
az alapján igazolja, hogy az óvoda/óvodák megfelel/megfelelnek a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím,

Kiegészít  szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. Emellett a pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai, vagy uniós pályázatból támogatásban nem részesült. 

Öner  megfelel-e a rendeletben foglaltaknak
Beruházás összköltsége:

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

Igényelt támogatás összesen:
Öner  összege:
Öner  %-ban:
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Önkormányzat/Társulás címe:

Feladatellátási hely szerinti 
önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

Intézményi tanulólétszám
2005. 2007/2008. tanítási év
2006. 2008/2009. tanítási év
2007. 2009/2010. tanítási év

2010/2011. tanítási év
2011/2012. tanítási év
2012/2013. tanítási év

2007/2008. tanév 2008/2009. tanév
Az általános iskolába járó tanulók száma összesen:
ebb l – a hátrányos helyzet  tanulók száma
        – a halmozottan hátrányos helyzet  tanulók száma
Az általános iskolában ténylegesen m köd  osztályok száma:
Az általános iskolába más településr l bejáró tanulók száma:
ebb l – a hátrányos helyzet  tanulók száma
         – a halmozottan hátrányos helyzet  tanulók száma

2007. év 2008. év

Sorszám Megvalósítandó cél megnevezése Igényelt támogatás (Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

Feladatellátási hely megjelölése:

Önkormányzat pályázata esetén az intézményt önállóan tartja fenn, 
vagy intézményi társulás keretében

Intézmény feladatellátási helyeinek száma
Az intézmény óvodai feladatokat is ellát (igen/nem)

Amennyiben az intézményt a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társulás tartja fenn,
a társulásban résztvev  önkormányzatok megjelölése

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) megnevezése (fejlesztési hely szerinti önkormányzat
és a feladatellátási hely neve):

Fér hely hiányában 2007. és 2008. évben elutasított tanulók száma:

Az intézmény összlétszáma (óvodások és általános iskolások együttes 
létszáma)

Települése(ke)n él  0-6 éves korcsoportba tartozók száma

III. Adatlap az általános iskolai feladatot ellátó intézmény esetében az 1501-10 000 f  közötti lakosságszámú településen m köd  feladat-ellátási helyek épületével kapcsolatos elemi 
infrastruktúra-fejlesztésre, korszer sítésre és akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésre

Intézmény címe:

Intézmény OM azonosítója:

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Önkormányzat/Társulás neve:

Az intézmény neve:

Amennyiben az intézmény óvodai feladatokat is ellát, az intézménybe 
járó óvodások száma (2008/2009. tanítási év)

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Építéssel járó célok bemutatása



14364 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/124. szám

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a m ködtetés költségeinek várható alakulása:

Dátum:

                                                                     ………………………………………………

A Pályázó nyilatkozik, hogy az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2008. évi igénylését megalapozó mutatószám-felmérés során közölt adatok megfelelnek
a valóságnak, az alapján igazolja, hogy az iskola/iskolák megfelel/megfelelnek a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások

támogatása jogcím, Kiegészít  szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. Emellett a pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai, vagy uniós
pályázatból támogatásban nem részesült. 

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban  (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak m szaki tartalmát
– nyílászáró-csere, festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje stb. –, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges – pl. számítógép, asztal, szék darabszámát jelölve).

P. H.

..............................................................................
            jegyz /munkaszervezet vezet je                                                polgármester/elnök

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

Igényelt támogatás összesen:
Öner  összege:
Öner  %-ban:
Öner  megfelel-e a rendeletben foglaltaknak
Beruházás összköltsége:
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Sorszám
Igényelt támogatás 

(forintban)

I.

II.

III.

A pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai, vagy uniós pályázatból támogatásban nem részesült. 

Dátum:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Általános iskolai feladatot ellátó intézmény esetében az 1501 és 10 000 f közötti
lakosságszámú településen m köd feladat-ellátási hely(ek) épületével kapcsolatos
elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszer sítésre és akadálymentesítésre, valamint
eszközbeszerzésre igényelt támogatás.

Igényelt támogatás összesen:

Az 1 501 és 10 000 f lakosságszám közötti településen m köd , m ködési
engedéllyel rendelkez bölcs dék épületének felújítása, korszer sítésére,
akadálymentesítésére, továbbá a bölcs dei ellátáshoz szükséges eszközök,
berendezések beszerzésére igényelt támogatás.

munkaszervezet vezet je többcélú kistérségi társulás elnöke

P. H.

              ………………………………………………
polgármester /                                               jegyz  /

                   ..............................................................................

Támogatás célja

 Bölcs dék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzet  kistérségekben 

Összesít

Óvodai feladatot ellátó intézmény esetében a 10 000 f lakosságszám alatti településen
m köd feladat-ellátási hely(ek) épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-
fejlesztésére, korszer sítésére, akadálymentesítésre és kapacitásb vítésre, valamint
eszközbeszerzésre igényelt támogatás.

Önkormányzat/Társulás neve:

Polgármester /Elnök neve:

Önkormányzat/Társulás címe:

KSH kódja:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

A rendeletben foglalt feltételeknek az igénylés megfelel:

Csatolandó dokumentumok:

3. Pályázó nyilatkozata arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelel en
hasznosítja, az intézményt 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.

1. bölcs de esetén a m ködési engedély
2. óvoda/iskola esetén az intézmény alapító okirata

4. képvisel -testület/társulási tanács határozata az öner  biztosításáról
5. elektronikus formátumban a kistérségi/önkormányzati közoktatási intézkedési terv



VIII. Az Országgyûlés,
a köztársasági elnök,
a Kormány
és a Kormány tagjainak
határozatai

A Kormány tagjainak
határozatai

A Miniszterelnök
56/2008. (VIII. 26.) ME

határozata
a Magyar–Román Gazdasági Együttmûködési Kormányközi Vegyes Bizottság

magyar tagozata elnökének kinevezésérõl

Bajnai Gordont

– a Magyar–Román Gazdasági Együttmûködési Kormányközi Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökévé
kinevezem.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407
08.2519 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Elõfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285



A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407
08.2519 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285




