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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit     

Kérelem Magyar Falu Program Pályázat benyújtására 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. augusztus 30.-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyar Falu Program keretében megjelent az óvodafejlesztést támogató pályázat, mely lehetősé-
get kínál az óvoda udvarának felújítására, korszerűsítésére. 
A Napközi Otthonos Óvoda azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy segítse 
intézményünket a pályázat elkészítésében és benyújtásában. Az önkormányzatokkal szemben 
nincs önerőelvárás. 

Óvoda udvar program (projekt) keretében az alábbi önállóan támogatható tevékenységek szere-
pelnek: 

• Óvodaudvar, játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártáro-
ló/babakocsi tároló létesítése, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építé-
se, új burkolat kialakítása, egyéb fejlesztések). 

• Óvodai szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszköz és felszerelések beszerzése. 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

• a hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-
férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése (az óvoda épületének telkén belül, 
és ha az adottságok szükségessé teszik a parkolók a telekhatártól mért, legfeljebb 100 m-
en belüli önkormányzati tulajdonú közterületen is létesíthető) azzal, hogy a fejlesztésre ke-
rülő parkolóhelyek a fenntartási időszak végéig nem lehetnek díjkötelesek 

• udvari akadálymentesítés, 
• projekt-előkészítés, tervezés, 
• projekt végrehajtási költségek 

Pályázók köre: 
• 5000 lakos alatti települések 
• helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) 
• helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) 
• Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású. 

Intézményünk a pályázat adta lehetőségek közül szeretné felújítani a kerítést. Teraszunk használ-
hatatlanná vált a burkolat folyamatos felválása miatt, bár rendszeresen javítva lett az elmúlt évek 
alatt, nem tudjuk használni. Megoldást jelentene az egész felület öntött gumival történő egységes 
burkolata. A nyári hőségben sokat jelentene néhány napvitorla felállítása az udvaron, valamint egy 
vandálbiztos kültéri ivókút óvodás gyermekek számára. Régi vágyunk egy hintaállvány egy négy 
személyes fészekhintával, valamint egy két személyes rugós hinta.  
A szükséges árajánlatok bekérése folyamatban van. 



Kérelem Magyar Falu Program Pályázat benyújtására                                                                                  K.t. 2019.08.30. ülésére 

2 
 

 
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és támogatására. 
 
         Vinczéné Szunyogh Judit 
          óvodavezető 
 

Jogszabályi háttér, a pályázat ismertetője: Elérhető az alábbi linken, „Óvoda udvar” cím-
szó alatt: 
 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml 

 
 

 2.   Határozati javaslat:   
I. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2019. (VIII.   .) KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda kérel-
mét. Támogatja a Magyar Falu Program óvodafejlesztést támogató pályázat benyújtását, mely 
lehetőséget kínál az óvoda udvarának felújítására, korszerűsítésére. 

 
 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 

 
 
 

                                                                                                                   
  II. 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…./2019. (VIII.  .) KT határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda kérel-
mét. Nem támogatja a Magyar Falu Program óvodafejlesztést támogató pályázat benyújtását. 
 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
  

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                                                       Dr. Varga Tibor 
                                                                                                                             jegyző 


