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A Felhívás célja és tárgya 

A Kormány célul tűzte ki a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán, a hazai kistelepülések 

népességmegtartó és a helyi identitástudat megerősítését. A támogatás célja az 5000 fő, és 

ez alatti állandó lakosságszámú települések számára óvoda építésének és óvodák fejlesz-

tésének támogatása. 

Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

védelemhez, valamint a gondoskodáshoz. Az óvoda fejlesztések középpontjában a gyermekek 

szellemi és erkölcsi szükségleteinek kielégítése áll, mely magában foglalja az érzelmi nevelést 

és a szocializáció biztosítását, valamint az anyanyelvi és értelmi szint fejlesztését, melyek a 

köznevelés megfelelő színvonalú megvalósítása révén érhetőek el. 

Jelen alprogram keretében megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak a helyi köznevelési infra-

struktúra fejlesztéséhez. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti eszközök és 

felszerelések beszerzésének támogatása által biztosítottá válik, hogy az óvodák teljes körűen 

megfeleljenek a rendelet szerinti követelményeknek. A bevezetni kívánt programelem célja, 

hogy minden magyar gyermeket megfelelő színvonalú és felszereltségű óvodába írathassanak 

be szülei, és egyetlen gyermeket se érjen hátrány, azért mert kistelepülésen él. 

 

Jelen kiírás támogatja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára 

új óvodák építését, meglévő önkormányzati tulajdonban lévő óvodák felújítását és kor-

szerűsítését, illetve az ezzel kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzését. 

Elnyerhető támogatás 

 Új építés esetén: 150 000 000 Ft 

 Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, 

korszerűsítés: 

 férőhely bővítés esetén: 

100 000 000 Ft  

 férőhely bővítés nélkül: 50 000 000 

Ft 

Támogatás intenzitása:  

100% 

Támogatás jellege:  

Vissza nem térítendő támogatás 100% 

támogatási előleg formájában. 

Rendelkezésre álló forrás: 

5 000 000 000 Ft 

Közvetett költségek korlátai:  

7% 

További költségkorlát 

Eszközök és felszerelések beszerzése a 

támogatási összeg 5 %-áig támogat-

ható. 

 

Támogatást igénylők köre 

Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén: 

 azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 

1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: 

 azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság 

száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt 

adatok 

A pályázó egy kérelem keretében az Önállóan támogatható tevékenységek közül egy óvoda 

építésére, vagy egy meglévő óvoda épületének fejlesztésére és az ezekhez kapcsolódó, önál-

lóan nem támogatható tevékenységek megvalósítására igényelhet támogatást. 

 

Támogatásban nem részesíthetők köre  

Egy támogatást igénylő önkormányzat kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, azaz kizá-

rólag önállóan vagy társulás tagjaként részesülhet támogatásban. További szabályokat az Út-

mutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmaz. 

 

Önrész 

Nem releváns. 

Biztosíték 

Nem releváns. 

Benyújtandó pályázati díj 

Nem releváns. 

Területi korlátozások 

A projekt megvalósítási helyszíne Ma-

gyarország közigazgatási területe. 

Megvalósítási időszak 

A projekt fizikai befejezésére a Támoga-

tói Okirat kézbesítésétől számított leg-

feljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de 

legkésőbb 2022. június 30. 

A benyújtás kezdő és záró időpontja 

2020.08.05. – 2020.09.04. 

A benyújtás módja 

A pályázatot kizárólag, a Magyar Állam-

kincstár által az MFP végrehajtására lét-

rehozott és üzemeltetett elektronikus 

benyújtó felületen keresztül lehet be-

nyújtani. A pályázatot benyújtónak ren-

delkeznie kell hivatali kapuval; a kap-

csolattartás kizárólag a hivatali kapun 

keresztül, elektronikus úton történik. 
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Támogatható tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek 

 Meglévő óvodai intézmények épületeinek felújítása és korszerűsítése (például: fűtés-

korszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, megújuló ener-

giaforrás alkalmazása, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, vizesblokk, öltöző 

felújítása stb.); 

 Új óvoda építése 

 

Az önállóan támogatható tevékenységre vonatkozó műszaki-szakmai elvárások: 

 Épület bővítése alatt érteni kell a padlástér beépítését és az emelet ráépítését is. 

 Meglévő óvoda intézményfejlesztése esetében a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett 

önkormányzat fogadható el. 

 Engedélyköteles építési tevékenység esetén a támogatói okirat kiadásának feltétele a vég-

legessé vált építési engedély. Az elszámoláshoz mellékelni kell a véglegessé vált használat-

bavételi engedélyt vagy a hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tu-

domásul vette. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén az elszámoláshoz mellé-

kelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet. 

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklet szerinti követelményeknek megfelelő esz-

közök és felszerelések beszerzése (pályázati kiírás 5. sz. melléklete)  

 Akadálymentesítés; 

 Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/épí-

tészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költ-

sége); 

 Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbe-

szerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége); 

 A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projekt-

menedzsment költsége); 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. 

 

Nem támogatható tevékenységek 

 A fentiekben felsorolt tevékenységeken túl más tevékenység;  

 Korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett, illetve beszerzésre 

kerülő eszközök/berendezések/bútorok/felszerelések elszámolása; 

 Használt eszközök, illetve egyszer használatos eszközök beszerzése nem támogatható, így 

a jogszabályokban szereplő ilyen jellegű tételek költsége sem! 

Nem elszámolható költségek 

 Nem kapcsolódik a támogatható tevékenységekhez; 

 Használt eszköz/felszerelés, használt anyag vásárlása; 

 Egyszer használatos eszközök 

 Járműbeszerzés; 

 Saját teljesítés; 

 Biztosítás költsége. 

 

 

Fenntartási kötelezettség  

 építési beruházások esetén az elszá-

molás jóváhagyásáról szóló döntés 

hatályba lépését követő hónap első 

napjától számított öt éven át,  

 eszközök és felszerelések tekinteté-

ben három éven át tart a beruházás 

vonatkozásában. 

Elvárt eredménymutatók 

 A fejlesztés keretében felújítással 

érintett épület/épületrész alapterü-

lete (beleértve egy meglévő épület 

bővítését is) vagy az új épület alapte-

rülete (m2) 

 A fejlesztés keretében beszerzett esz-

közök, felszerelések száma (db) 

 

Értékelési szempontok 

 A pályázó adóerő-képessége, melyet 

a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény 2. melléklet Kiegészítő szabá-

lyok, 1. c) pontja szerint kell figye-

lembe venni; 

 A fejlesztés megvalósításának helye a 

kedvezményezett járások besorolásá-

ról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. ren-

delet alapján; 

 A fejlesztés megvalósításának helye a 

kedvezményezett települések beso-

rolásáról és a besorolás feltételrend-

szeréről szóló 105/2015. (IV.23.) 

Korm. rendelet alapján; 

 A Magyar Falu Program jelen kiírásá-

hoz való viszonya, indokoltsága, célja, 

részletes szakmai tartalma, komplexi-

tása, viszonya más korábbi és terve-

zett települési fejlesztésekkel; 

 A projekt keretében meghozott kör-

nyezettudatossági, energiahatékony-

sági intézkedések, ezek társadalmi 

hatása, fenntarthatósága. 

 

Különösen támogatható óvodaépü-

let felújítás esetén: 

 Azon helyi önkormányzatok, amelyek 

esetében a pályázat keretében férő-

hely-bővítést valósítanak meg. 


