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A Nevelési intézmények fejlesztése c. pályázat rövid ismertetése 

Pályázók köre: 

 Központi költségvetési szervek 
 Helyi önkormányzatok, illetve ezek társulásai 
 Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás 
 Többcélú kistérségi társulás 
 Nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely 

szerinti önkormányzat 
 Egyesület 
 A Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett Egyház 
 Alapítvány 
 Nonprofit gazdasági társaság 
 Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet 

 

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 A nevelési intézmények férőhelybővítéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházása, 
energiatakarékossá tétele. 

 Korszerű óvodai feladatellátási helyek kialakítása érdekében szükséges infrastrukturális 
fejlesztés, meglévő feladatellátási helyek, vagy funkció nélküli épületek/épületrészek 
akadálymentes felújítása, rekonstrukciója, modernizációja, átalakítása többfunkcióssá 
tétele, műszaki színvonalának emelése, fizikai állagának javítása, kapacitásbővítés 
keretében akár új telephelyek létesítésével is. 

A projekt költségvetésében az önállóan támogatható tevékenységekre tervezett elszámolható 
építési költségeknek meg kell haladniuk az összes elszámolható építési költség 50%-t. 

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek: 

 Tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség felújítása, rekonstrukciója, új építése 
 Az intézmények udvarának, játszóudvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, 

tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába 
 A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-

férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése 
 Szocializációt, mozgásfejlesztést segítő helyiségek és eszközök, szabadidős programoknak 

lehetőséget biztosító terek fejlesztése 
 Bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése 
 Főzőkonyha infrastrukturális fejlesztése (feltételekkel) 
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Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

 Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemezés (KEH) és Intézkedési Terv (KET) benyújtása 
 Projekt zárásakor egyszeri, projektszintű könyvvizsgálat 
 Akadálymentesítés 
 Nyilvánosság biztosítása 
 Azbesztmentesítés 
 Energiahatékonysági korszerűsítés 
 a Pályázóknak vállalniuk kell, hogy a beruházással érintett feladatellátási helyen a projekt 

zárásáig - a pályázat keretében, vagy egyéb saját forrásból - megteremtődik a minőségi 
nevelésoktatás feltételrendszere 

Kizárólag olyan feladatellátási hely fejlesztésére nyújtható támogatás, mely feladatellátási helyen a 
valós igényeknek megfelelő és legalább egy új, minimum 20 fő (MSZ 24203-1 szabványnak 
megfelelő) befogadására alkalmas csoportszobával történő kapacitásbővítés valósul meg, és a 
kialakított csoportszobák/feladatellátási hely/tagintézmény legkésőbb a projekt-megvalósítási 
időszak zárójelentésének elfogadását követő nevelési évtől (következő év szeptember 1-jétől) 
megkezdi működését. 

A támogatás mértéke: 

Az igényelhető támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének maximum 
95,000000 %-a. 

A támogatás összege:  

Kapacitásbővítést megvalósító, ezen belül, minimum egy önálló, új óvodai csoportszoba 
elindítását eredményező fejlesztés esetén: 20 – 120 millió Ft. 

Kapacitásbővítést megvalósító, ezen belül minimum 3 új óvodai csoportszoba elindítását 
eredményező fejlesztés esetén: 20 – 200 millió Ft. 

Benyújtás ideje: 

Pályázatok benyújtása 2012. január 30-tól 2012. április 02-ig lehetséges. 
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A pályázat szakmai értékelési szempontjainak vizsgálata: 

 

Szempont Elérhető 
pontszám Értékelés Értékelési szempont 

Várható 
értékelési 
eredmény 

A pályázatban 
bemutatott célok, 
szükséglet és a 

tervezett 
fejlesztés 

összhangjának 
vizsgálata 

7 szubjektív 

A helyzetértékelés alapján 
meghatározott célrendszer, a 
célrendszer indokoltsága és a 
megvalósításhoz hozzárendelt 

eszközök, beavatkozások megfelelőek, 
alátámasztottak, indokoltak, hosszú 
távú megoldásokat kínálnak a vázolt 

hiányterületekre. 

Maximális 
pontszám 

nem kapható 
a csökkenő 
gyermeklétsz

ám miatt. 

Műszaki 
megoldások 

megfelelőségéne
k vizsgálata 

7 szubjektív 

A pályázati kiírásban megfogalmazott 
célok / részcélok viszonyában, azok 
hozzájárulnak a minőségi nevelés 

feltételeinek megteremtéséhez 

Maximális 
pontszám a 

beadási 
határidő 

miatt 
nehezen 
érhető el. 

Tevékenységek 
komplexitása 7 szubjektív 

(infrastrukturális beruházás, 
eszközbeszerzés és pedagógiai 
módszertanok kapcsolatának 

vizsgálata, nevelési szempontok 
érvényesítése, stb. 

Nem 
értéklehető 
előzetesen. 

Célcsoportok 4 szubjektív 

Mennyire tükrözi a pályázat a 
célcsoportok igényeit, beleértve a 
HHH, HH és SNI gyerekeket. A 

pályázat mennyiben épít a HH/HHH 
és SNI gyermekek integrált 

nevelésére? 

Nem 
értékelhető 
előzetesen. 

Ellátott 
gyerekszám/ 

Óvodai 
csoportszobák 
férőhelyeinek 
száma aránya 

8 objektív 

A kapacitásbővítéssel érintett 
feladatellátási hely - a beruházást 
megelőzően – magas kapacitással 
működött a 2011/2012 tanév OSA 

adatlapok alapján, OSA2FELH 
a02t48; a02t04 pontok. 
90,01-100,00 - 4 pont 

100,01%- feletti – 8 pont 
 

A csökkenő 
gyermeklétsz

ám miatt 
várhatóan 0 
pontot kap 
az értékelési 
szempont. 

Kockázatok 
listája 4 szubjektív 

A projekt megvalósítása során 
várható, a pályázó által felmért 

kockázatok listája és az arra 
kidolgozott kezelési terv 

Nem 
értékelhető 
előzetesen. 
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Fenntartás 6 szubjektív 

A projekt keretében létrehozott 
fejlesztés fenntartása szakmai, 

intézményi és pénzügyi szempontból 
mennyire biztosított? Mennyiben 
biztosított a szakmai eredmények 

továbbvitele, a projekteredmények 
multiplikatív hatása? A fejlesztéssel 
érintett intézmény együttműködik-e 

más intézménnyel a 
projektmegvalósítás során, annak 

érdekében, hogy a nevelési intézmény 
szakmai preferenciái minél 

hatékonyabban érvényesüljenek. 

A 
fenntarthatós

ág 
megkérdőjel

ezhető a 
csökkenő 

gyermeklétsz
ám miatt. 

Nem várható 
maximális 
pontszám. 

Demográfiai 
mutatók 

vizsgálata: 
8 objektív 

A beruházással érintett település 
viszonyában a 0-6 korcsoportos 

vizsgálat alapján a 2001. január 1. és 
2011. január 1. közötti demográfiai 

csökkenés mértékéhez képest a 2007. 
január 1. és 2011. január 1. 

viszonyában a demográfiai mutató: 
· stagnáló (a változás nem negatív 

előjelű, 2 tizedesjegyig vizsgálva), vagy 
a 10,01% százalékot el nem érő 

mértékben növekvő tendenciát mutat: 
4 pont. 

· a 10,01% százalékot elérő, vagy 
meghaladó mértékben növekvő 

tendenciát mutat: 8 pont. 

A csökkenő 
gyermeklétsz
ám miatt 0 

pont 
várható. 

Működési költség 4 szubjektív 

A projekt keretében olyan beruházás 
valósul meg, melynek nagyban 
hozzájárul a feladatellátási hely 

működési költségeinek csökkentéséhez 
(kapacitásbővítéssel korrigálva), az 

üzemeltetési, karbantartási költségek 
bemutatása (beruházás 

előtt/beruházás után) reális. 

Nem 
értékelhető 
előzetesen. 
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Fenntartó 
vizsgálata 2 szubjektív 

Intézményfenntartó társulás által 
fenntartott intézmények esetében a 

Pályázati Felhívás C8.2./15. 
pontjának b.) 2.) alpontja szerinti 

feltétel intézményfenntartói társulási 
szinten is teljesül. 

Többcélú kistérségi társulás által 
fenntartott intézmények esetében a 

Pályázati Felhívás C8.2./15. 
pontjának b.) 3.) alpontja szerinti 

feltétel a beruházással érintett 
intézmény valamennyi feladatellátási 

helye szerinti települések szintjén 
teljesül. 

A fenntartó 
nem 

társulás, így 
várhatóan az 

értékelési 
szempont 0 
pontot kap. 

Megújuló 
energiaforrások 2 objektív 

Az épületek felújítása és korszerűsítése 
során a megújuló energiaforrásokkal 
kapcsolatos fejlesztésekre jutó építési 
költség eléri az összes elszámolható 

építési költség 5%-át. 

Nem 
értékelhető 
előzetesen. 

Egyéb, előnyben 
részesítő 

szempontok 

összesen 
18 objektív 

Az előnyt jelentő feltételek közül 
teljesíthetőek: 

 Az intézmény integrációs 
nevelés-oktatást valósít meg. 

 A beruházás Pest megyében 
valósul meg 

 
 

2 pont 
 

1 pont 

 
 

A demográfiai mutatók tekintetében részletesebb vizsgálat szükséges. A pályázathoz kapcsolódó 
csoportlétszámmal kapcsolatos Excel kimutatás nem kitölthető információk hiányában. 
Előzetesen azonban megállapítható, hogy a csökkenő gyermeklétszám, illetve a már megvalósult 
óvodai fejlesztések fenntartási kötelezettsége miatt a projekt szükségessége nehezen alátámasztható. 
 
További ellentmondás, hogy az intézmények alapító okiratában az alábbi maximális létszámok 
találhatóak meg: 
 Pitypang Óvoda: 225 fő 
 Szivárvány Óvoda: 215 fő 
 Tarkabarka Óvoda 150 fő (+30% engedélyezhető). 

Mindösszesen: 590 fő. (nem számítva a Tarkabarka Óvoda +30%-os kapacitásemelésének 
lehetőségét.) 

Jelenleg a 3 intézmény 552 fő ellátásáról gondoskodik. 

A fenti számadatok nem mutatnak kapacitáshiányt. 
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A pályázat benyújtását nehezítő tényezők: 

 A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 02. A pályázat előkészítése, a 
tervezői feladatok ellátása, a Megvalósíthatósági Tanulmány készítése 1 hónap alatt 
megfelelő szakmai színvonalon nem megvalósítható annak tükrében, hogy a fenti 
tevékenységgel kapcsolatosan még nem történt meg a feladatot ellátó szervezet 
kiválasztása sem. 

 A kapott adatok alapján megállapítható, hogy az érintett óvoda épülete nem felel meg a 
hatályos jogszabályoknak. Emiatt jelentős átalakítások szükségesek az épületen, illetve a 
kötelezően létrehozandó csoport számára csoportszobával kell az épületet bővíteni. Ez 
valószínűsíthetően engedélyes tervdokumentáció elkészítését teszi szükségessé, mely a 
rendelkezésre álló idő alatt nehezen kivitelezhető. 

 A csökkenő gyermeklétszám, illetve Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott 
óvodák fejlesztése miatti vállalások nem tükrözik a projekt fenntarthatóságát, fejlesztés ez 
által a kapacitásbővítés szükségessége tekintetében nehezen indokolható. 

 

Összegezve: 

Budakeszi Város Önkormányzata által tervezett Nevelési intézmény fejlesztése c. pályázat keretében 
megvalósítandó óvodafejlesztési elképzelés - az előzetes vizsgálat alapján – valószínűsíthetően nem 
nyer támogatást. A bírálati szempontok esetében az előnyt jelentő feltételek, illetve a szakmai 
bírálati szempontok alapján alacsony értékelési pontszámokra számíthat a pályázat.  

A további demográfiai adatok elemzései szükségesek ahhoz, hogy megállapítható legyen a 
jogosultság alátámasztása, azonban a településen 2011.-ben mindösszesen 7 fő felvételi kérelme 
került elutasításra, melynek alapján feltételezhetően a településen nincs kapacitáshiány az óvodai 
férőhelyek tekintetében. 


