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Tárgy: Pályázat benyújtása a Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye tetőfelújítására 

 

 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével pályázatot hirdet a 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 

3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai vonatkozásában az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

 

 

A támogatás 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) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

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

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

 

 

A pályázati támogatás mértéke maximum az elszámolható költségek 85 %-a. 

 

Elnyerhető támogatás maximális összege: 40 millió Ft. (Kötelező önkormányzati feladatot 

ellátó intézmények fejlesztése, felújítása esetén)  

 

A pályázatot 2021. március  12-ig  lehet benyújtani.  

 

A pályázati felhívás keretében a Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye 

tetőfelújítására nyújtjuk be a pályázatot. 

 

 

A fejlesztés tervezett forrásösszetétele: 

Támogatásból igényelt összeg 15.015.916 Ft 

Saját forrás   2.649.868 Ft 

Összesen 17.665.784 Ft 

 

 

  

 

 

 



Határozati javaslat 

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete feladat és hatáskörében eljáró 

polgármester a „Pályázat benyújtása a Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye 

tetőfelújítására” tárgyú előterjesztést megtárgyaltam és az alábbi döntést hoztam: 

 

 

Sárbogárd Város önkormányzata a Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye 

tetőfelújítására pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett pályázati felhívás keretében a 

2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A 

helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok 

felhalmozási célú kiegészítő támogatásai, 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztése, felújítása jogcím vonatkozásában az Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására. 

 

 

A pályázat célja: Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye tetőfelújítására 

 

 

A fejlesztés címe: 7000 Sárbogárd, Szent István út 49. 

Helyrajzi száma: 1372/2 

   

 

 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

Támogatásból igényelt összeg 15.015.916 Ft 

Saját forrás összege   2.649.868 Ft 

Összesen 17.665.784 Ft 

 

A fejlesztés megvalósításához szükséges saját forrás összegét az Önkormányzat a 2021. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

Nyilatkozom, hogy a pályázatot határidőre benyújtom. 

 

Sárbogárd Város önkormányzata nyertes pályázat esetén a fejlesztést megvalósítja. 

 

 

Határidő: 2021. március 12. 

Felelős: polgármester 

 

Sárbogárd, 2021. 

 

 Dr. Sükösd Tamás 

     polgármester 

 

 


