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3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

 Előirányzat: 5 400,0 millió forint 

 a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

 Előirányzat: 2 000,0 millió forint 

 Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az önkormányzati 

tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, kötelező 

önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális 

támogatás mértéke 30,0 millió forint. 

 A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

dönt. 

 b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 

 Előirányzat: 500,0 millió forint 

 Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában 

lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény 

létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint. 

 A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

dönt. 

 c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

 Előirányzat: 2 500,0 millió forint 

 Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet - Budapest 

Főváros Önkormányzata kivételével - a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda 

felújítására, karbantartására. Az igényelhető támogatás maximális mértéke: 

 - fővárosi kerületi önkormányzatok esetében 100,0 millió forint, 

 - megyei jogú városok esetében 50,0 millió forint, 

 - 10 000 fő lakosságszám feletti városok esetében 30,0 millió forint, 

 - 10 000 fő lakosságszám alatti települések esetében 15,0 millió forint. 

 A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

dönt. 

 d) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati 

intézmények fejlesztése, felújítása 

 Előirányzat: 400,0 millió forint 



 Az előirányzatból a 2. melléklet III. 4. pont szerinti támogatásban részesülő települési önkormányzat 

pályázati úton támogatást igényelhet a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti 

gondozását biztosító, önkormányzati tulajdonú intézménye fejlesztésére, felújítására. 

 A támogatás a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett intézmények olyan 

fejlesztését, felújítását szolgálja, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban 

előírt tárgyi feltételek biztosítása. Határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező intézmények 

fejlesztése, felújítása kizárólag akkor támogatható, ha valamennyi, ideiglenes hatállyal bejegyzett 

intézménnyel kapcsolatos igény támogatását követően az előirányzat arra lehetőséget biztosít. 

Támogatás olyan fejlesztésre, felújításra nem nyújtható, amely férőhelybővítéssel jár együtt. 

 Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint. A támogatásról tárcaközi bizottság 

javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt. 

 Az a)-d) alpontokra vonatkozó közös szabályok: 

 Egy önkormányzat az a) és b) alpontok szerinti célok közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot. 

Nem nyújtható az a)-d) alpont szerinti támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki 

tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott 

ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve az a)-b) 

és d) alpontok esetében, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az 

abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra 

fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján az a)-b) alpontok esetén a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter, a d)alpont esetén az államháztartásért felelős miniszter engedélyével történhet. 

 Az a)-d) alpont szerinti vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy 

összegben történik. 

 4. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 

 Előirányzat: 2 500,0 millió forint 

 Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet új önkormányzati 

óvoda létrehozására, új egységes óvoda-bölcsődei csoport kialakítására, fejlesztésére, az 

önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, 

óvodai feladatellátást szolgáló intézmény férőhelyeinek növelésére és kapcsolódó fejlesztések, 

felújítások megvalósítására. 

 A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem 

idegeníthető el. 

 Azok a pályázók, melyek a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény (a továbbiakban: 2015. évi költségvetési törvény) 3. melléklet II.5. Óvodai kapacitásbővítést 

célzó beruházások támogatása jogcímen 2015. évben benyújtott, a pályázati feltételeknek megfelelő, 

de forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázattal rendelkeznek, azonos paraméterű és 

műszaki tartalmú pályázat benyújtása nélkül jogosultak a 2015. évi támogatási igényük 

megerősítésére. 

 A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt. A 

vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. 

 5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 

 Előirányzat: 806,0 millió forint 



 a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

 Előirányzat: 300,0 millió forint 

 Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa 

fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési 

intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak 

gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. A támogatást az önkormányzatok által az 

egyes célok tekintetében vállalt önrész arányában kell megállapítani. Ha a települési önkormányzat a 

közművelődési támogatás érdekében vállalt önrészt csökkenti, akkor ezzel arányosan csökkentett 

összegű érdekeltségnövelő támogatásra jogosult. A különbözet jogosulatlan igénybevételnek 

minősül. 

 A támogatás 

 aa) 60%-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal kötött 

közművelődési megállapodás alapján működő, az ab) alpont hatálya alá nem tartozó intézmény vagy 

közösségi színtér után, 

 ab) 40%-át a települési önkormányzat által 2015. január 1-jét követően alapított közművelődési 

intézmény vagy közösségi színtér után 

 a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kell felosztani. 

 Ha igény hiányában az ab) alpont szerinti esetben maradvány keletkezik, azt az aa) alpont szerinti 

célra kell felhasználni. 

 A vállalt önrészt 

 - a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot 

jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendeletben 

meghatározott települések esetében, valamint 

 - a települési önkormányzat által 2015. január 1-jét követően alapított közművelődési intézmény 

vagy közösségi színtér esetében 

 háromszoros súllyal kell figyelembe venni a támogatás megállapításakor. A két feltétel együttes 

fennállása esetén a vállalt önrészt kilencszeres súllyal kell figyelembe venni. 

 Az arányossági számításnál az egy önkormányzatnál figyelembe vehető vállalt önrész nem haladhatja 

meg a pályázatot benyújtó valamennyi önkormányzat által 2016. évben vállalt önrészek összesített 

összegének 1,5%-át. 

 Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a vállalt önrész szerinti támogatás 

számított összege nem éri el a 100 000 forintot. 

 A támogatás szempontjából kizárólag a "Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése", a "Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása", a 

"Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek" és a "Közművelődés - kulturális 

alapú gazdaságfejlesztés" kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

 b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 

 Előirányzat: 136,0 millió forint 



 Az előirányzatból a járásszékhely települési önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata és a 

fővárosi kerületi önkormányzatok pályázati úton támogatást igényelhetnek az általuk fenntartott 

múzeum modellértékű jó gyakorlatainak támogatására. 

 c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 

 Előirányzat: 370,0 millió forint 

 Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa 

fenntartott vagy támogatott muzeális intézmény szakmai fejlesztéséhez. 

 A b)-c) pontok szerinti támogatásokról a kultúráért felelős miniszter dönt. 

 A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, 

felhasználásának határideje a tárgyévet követő év december 31-e. 

 A b)-c) pontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a "Múzeumi gyűjteményi tevékenység", 

a "Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység", a "Múzeumi kiállítási tevékenység", 

valamint a "Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység" kormányzati funkciókon 

elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

 6. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 

 Előirányzat: 300,0 millió forint 

 A központi költségvetés az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak 

kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet alapján támogatásra jogosult magánszemély 

részére biztosít támogatást a települési önkormányzatokon keresztül. 

 A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezésének sorrendjében, egy összegben történik. 

 7. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 

 Előirányzat: 1 000,0 millió forint 

 Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az óvodai 

gyermekétkeztetést kiszolgáló 

 - új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására, 

 - az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, 

fejlesztésére, 

 valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére. 

 A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem 

idegeníthető el. 

 A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt. A 

vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. 

 8. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 

 Előirányzat: 12 500,0 millió forint 



 Az előirányzatból a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény 76/C. §-a szerinti, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény 72-74/A. §-ai, és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 

törvény (a továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-ai szerinti önkormányzati 

adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú támogatásban nem részesült települési 

önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő 

 a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására, 

 b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, 

 c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak építésére, 

felújítására, 

 d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely 

 da) igazgatási tevékenységet, 

 db) óvodai nevelést, 

 dc) kulturális tevékenységet vagy 

 dd) szociális vagy egészségügyi 

 feladatellátást szolgál, 

 e) településrendezési tervek készítésére, valamint 

 f) munkahely-teremtési programok megvalósítására. 

 A támogatás összege 

 - 100 fő alatti lakosságszámú település esetében legfeljebb 1 500 000 forint, 

 - 100-300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 2 950 000 forint, 

 - 301-500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 6 500 000 forint, - 501-1 000 fő 

lakosságszám közötti település esetében legfeljebb  10 000 000 forint, 

 -  1 001-2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb  20 000 000 forint, 

 -  2 001-3 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb  44 000 000 forint, 

 -  3 001-5 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb  112 000 000 forint, 

 - 5 001-10 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb  181 000 000 forint, 

 - 10 000 fő feletti lakosságszámú település esetében legfeljebb  200 000 000 forint. 

 Az önkormányzat által a 2014. évi költségvetési törvény 3. melléklet 10.a) pontja szerinti és a 2015. 

évi költségvetési törvény 3. mellékletII.10. pontja szerinti előirányzatból elnyert támogatások összege 

és az e jogcímen igényelhető támogatás együttes összege nem haladhatja meg a lakosságszám 

szerinti támogatás kétszeresét. 

 A támogatás összegének meghatározása a 2013. január 1-jei lakosságszám alapján történik. 

 A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem 

idegeníthető el. 



 A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben 

történik. 

 A támogatás felhasználási határideje 2018. december 31. 


