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AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS
TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL,

VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL

KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a „Beruházás a 21. századi iskolába” program keretében hosszú lejáratú kedvezményes

hitel igénybevételére

A pályázat célja: Magyarországon a közoktatási intézmények, különösen az általános iskolák műszaki
állapota rendkívüli módon leromlott. Az iskolaépületek 10 százaléka a XIX. században, további 40
százaléka 1945 előtt épült, megépülésük óta nem voltak korszerűsítve, felújítva.
A „Beruházás a 21. századi iskolába” program több éves - kormányzati ciklusokon átívelő - terv arra,
hogy a közoktatási intézmények felújításával megteremthetőek legyenek a korszerű közoktatás
infrastrukturális feltételei.

A pályázat előzménye: Az Oktatási Minisztérium és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság
közoktatási intézmények fenntartói részére intézményeik felújításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez
saját forrásaikat kiegészítő hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére, a Gyermek-, Ifjúsági
és Sportminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatala pénzügyi
támogatásával 2003. márciusában ”Beruházás a 21. századi iskolába” elnevezéssel (”B21”program)
pályázatot hirdetett.

A pályázat eddigi eredményei és tapasztalatai alapján a Kormány programjában is kiemelt prioritás a
program sikeres folytatása. Ez a jövőben a Kormány által elhatározott és a Magyar Fejlesztési Bank
Részvénytársaság közreműködésével elindított ”Sikeres Magyarországért” Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram (”Hitelprogram”) keretei között – azonos elnevezéssel, de
önálló 3. hitelcélként - valósul meg. A programban érintett, támogatást nyújtó szervezetek jogutódjai,
a Nemzeti Sporthivatal és az Országos Területfejlesztési Hivatal a hitel kamatainak visszafizetéséhez
továbbra is támogatást nyújtanak.

A pályázók köre: Tekintettel a Hitelprogram alanyi körére, elsősorban a közoktatási intézményt
fenntartó helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások. Közoktatási
együttműködés alapján több önkormányzat közoktatási társulása révén működő oktatási intézmény
esetében a gesztor önkormányzat lehet a hitelfelvevő.
A B21 programban korábban alkalmazott kamatfeltételeknél nem kedvezőtlenebb feltételek mellett
pályázhatnak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§-a (1) bekezdésének 12. pontjában
meghatározott egyéb fenntartók is, amennyiben hitelképesek és rendelkeznek megfelelő
biztosítékokkal a hitelfelvételhez.

Beadási határidő:  A pályázatok beadása folyamatos. Az Országos Területfejlesztési Hivatal által
finanszírozott kamattámogatásra a kamattámogatási igény benyújtási határideje - a jelen
pályázat keretében sikeres előminősítést szerzett pályázóknak - 2005. december 15.

A pályázatokkal kapcsolatos általános felvilágosítást az Oktatási Minisztérium Alapkezelő
Igazgatósága részéről Szabó Zsuzsanna (telefon: 06/1/301-3235), a kamathoz kötődő támogatás
ügyében a Nemzeti Sporthivatal részéről Záhonyi Lajos (tel:06/1/301-9312), illetve az Országos
Területfejlesztési Hivatal részéről Búzásné Szőke Zsuzsanna (tel: 06/1/441-7154) és a kistérségi
megbízottak nyújtanak.
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1. A Pályázat célkitűzései

A 2003. márciusában meghirdetett, közoktatási intézmények felújítását és ezzel a korszerű közoktatási
infrastruktúrális feltételek megteremtését célzó ”Beruházás a 21. századi iskolába” program az
Oktatási Minisztérium kezdeményezésében, a Nemzeti Sporthivatal és az Országos
Területfejlesztési Hivatal pénzügyi támogatásával (a továbbiakban együttesen: kamattámogatást
nyújtó szervezetek) a ”Sikeres Magyarországért” program keretében - az alábbi feltételekkel -
folytatódik.

Lehetséges pályázati célok:1

1. „Közoktatási intézmények műszaki felújítása” céljából pályázat nyújtható be teljeskörű
szerkezeti-statikai, tető, szigetelési, burkolási, bővítési, balesetmentesítési és átalakítási
építőipari munkálatokra;

2. „Fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése” céljából pályázat nyújtható be közoktatási
intézmények épületgépészeti, így különösen fűtési, víz- és csatorna, valamint elektromos és
világítási rendszerének korszerűsítésére;

3. „Tornaterem, tornaszoba, tanuszoda és kapcsolódó vizesblokk építése, felújítása,
bővítése” céljából pályázat nyújtható be tornatermek, tornaszobák, tanuszoda építésére,
felújítására, bővítésére, korszerűsítésére /a kamattámogatási igényt megfogalmazó
pályázónak vállalnia kell a létesítmény akadálymentesítését is (az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény akadálymentesítésre vonatkozó
előírásainak megfelelően)/;

4. „Akadálymentesítés”. A hatályos törvényi előírások, valamint az EU szabványok
teljesítése céljából pályázat nyújtható be közoktatási intézmények akadálymentesítésére, e
cél keretében műszakilag, építészetileg lehetővé kell tenni a mozgássérültek akadálymentes
közlekedését az épület megközelítésekor és az épületben.

2. Pályázati feltételek

2.1. Pályázók köre:
A) Tekintettel a ”Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram

alanyi körére, elsősorban a közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzatok,
önkormányzati társulások, kistérségi társulások (”önkormányzatok”) nyújthatnak be
pályázatot. Közoktatási együttműködés alapján több önkormányzat közoktatási társulása révén
működő oktatási intézmény esetében a gesztor önkormányzat lehet a hitelfelvevő.

B) A B21 programban korábban alkalmazott 6 hónapos BUBOR +  max. 2% / év és maximum 13
év futamidő kondícióknál nem kedveztőtlenebb feltételek mellett pályázhatnak a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§-a (1) bekezdésének 12. pontjában meghatározott egyéb

                                                
1 A 19/2002. (V.8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki
követelményeiről szóló jogszabály irányadó. Megtalálható a www.om.hu [közoktatás \ jogszabályok] alatt.



4

fenntartók is, amennyiben hitelképesek és rendelkeznek megfelelő biztosítékokkal a
hitelfelvételhez (”egyéb fenntartók”).

2.2. Nem pályázhat az a szervezet, illetve helyi önkormányzat, amely

− csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll;
− a költségvetés valamely alrendszeréből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésben

vállalt kötelezettségét a pályázat benyújtását megelőző három naptári évben nem
teljesítette;

− 60 napon túli adó, vám vagy adók módjára behajtható lejárt köztartozása van;
− adósságrendezési eljárás alatt áll;
− nem felel meg az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.-ben meghatározott

hitelfelvételi korlátnak.

2.3. Pályázni csak olyan beruházással, felújítással, korszerűsítéssel, illetve bővítéssel (továbbiakban
együttesen: beruházás) lehet, amelynél az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

a. a beruházás a megkezdésétől számított 2 éven belül megvalósul;
b. a pályázó (hiteligénylő) dokumentálja, hogy az igényelt hitellel együtt rendelkezik a

beruházáshoz szükséges forrásokkal. A saját erő mértéke a bruttó beruházási költség
minimum 10%-a;

c. a fejlesztéssel érintett ingatlant legalább a hitel futamideje alatt oktatási-nevelési célra
fogják használni;

d. a hitelből csak telekhatáron belüli beruházás finanszírozható;
e. a 3. hitelcél esetében csak az a pályázat fogadható el, amely eleget tesz az országos

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény
akadálymentesítésre vonatkozó előírásainak;

f. amennyiben a pályázó önkormányzat,  megfelel az Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram követelményeinek is, amelyről részletes
tájékoztató olvasható a www.mfb.hu oldalon;

g. amennyiben a pályzó nem önkormányzati fenntartó, úgy meg kell felelnie a ”Beruházás
a 21. századi iskolába” hitelprogram feltételeinek is, amelyekről részletes tájékoztató a
www.om.hu és a www.omai.hu , oldalakon olvasható.

3. A hitel feltételei

Az igényelhető hitel kedvezményes kamatozású, hosszú lejáratú, forintban igényelhető hitel.
Felhasználható tárgyi eszközbe történő beruházáshoz, beszerzéshez és létesítéshez, tárgyi eszköz
felújításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez.
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3.1. Az önkormányzati pályázók által igényelhető hitel jellemzői

Hitelösszeg A Beruházás bekerülési összegének legfeljebb 90%-a.

Saját erő A bruttó beruházási költség minimum 10%-a figyelembe véve a 217/1998
(XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ 33. pontjában foglaltakat.

Kamat 3 havi EURIBOR + max.3,5% /év

Lejárat Legfeljebb 20 év, maximum 2 év türelmi idővel.

Biztosítékok A finanszírozó hitelintézet belső szabályzatai szerint, szokásos banki
biztosítékok. Az önkormányzati törzsvagyon nem képezheti biztosíték tárgyát.

Az önkormányzatok a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (”Kbt.”) alapján a
hitelszerződésre, mint pénzügyi-banki szolgáltatásra vonatkozóan közbeszerzési eljárást
kötelesek lefolytatni. A hitelszerződés a Kbt. 38.§ (1) bekezdése alapján olyan szerződésnek
tekinthető, amely nem tartalmazza a teljes díjat, így a bekezdés b) pontjának alkalmazhatósága esetén
a becsült értéknek a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosát kell tekinteni.

A Kbt. 38.§ (2) b) pontja alapján a hitelszerződés becsült értékének megállapításakor a tőkeösszeget
nem kell figyelembe venni.

A hitelprogramban résztvevő finanszírozó hitelintézetek listája a www.mfb.hu oldalon tekinthető meg.

3.2. Egyéb fenntartók által igényelhető hitel jellemzői

Hitelösszeg A Beruházás bekerülési összegének legfeljebb 90%-a.

Saját erő A bruttó beruházási költség minimum 10%-a figyelembe véve a 217/1998
(XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ 33. pontjában foglaltakat.

Kamat 6 havi  BUBOR + max.2% /év

Lejárat Legfeljebb 13 év, maximum 2 év türelmi idővel.

Biztosítékok A finanszírozó hitelintézet belső szabályzatai szerint, szokásos banki
biztosítékok.

A kamattámogatást nyújtó szervezetek a fenti - a B21 programban korábban alkalmazott - kondícióknál
nem kedvezőtlenebb feltételek mellett nyújtanak kamathoz kötődő támogatást.
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4. A pályázatok benyújtása, elbírálása

4.1. Önkormányzatok számára

Önkormányzatoknak a kamattámogatás igénybevételét célzó pályázat benyújtására a következő
lehetőség nyílik:

Az önkormányzat a hitel - mint pénzügyi szolgáltatás - igénybevételére vonatkozó közbeszerzési
eljárás meghirdetése előtt, előminősítés céljából nyújtja be pályázatát az Oktatási Minisztérium
Alapkezelő Igazgatóságához. Az előminősítés eredményéről az önkormányzat részére az Igazgatóság a
döntést követő 5 napon belül tájékoztatást küld.

Az önkormányzat a sikeres előminősítéssel, illetve a lefolytatott közbeszerzési eljárással jogosultságot
szerez kamattámogatási igényének kamattámogatást nyújtó szervezetekhez történő előterjesztésére.

A pénzügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás a pályázat benyújtása előtt
nem kezdhető meg.

4.2. Egyéb fenntartók számára

A közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kötelezett egyéb fenntartó előminősítés céljából nyújtja be
pályázatát az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságához. Az előminősítés eredményéről az
önkormányzat részére az Igazgatóság a döntést követő 5 napon belül tájékoztatást küld.

A közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kötelezett egyéb fenntartó a sikeres előminősítéssel illetve a
hitelszerződés megkötésével jogosultságot szerez a kamattámogatási igényének kamattámogatást
nyújtó szervezetekhez történő előterjesztésére.

A hitelszerződés nem lehet korábbi mint a pályázati benyújtási időpontja.

4.3. A pályázatokat papíralapon 3 - amennyiben a 3. pályázati célra is történik pályázat benyújtása,
abban az esetben 4 példányban - kell benyújtani postán a következő címre:

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága

1055 Budapest, V. ker., Bihari u. 5.

1 példányt eredetiben kérünk benyújtani, minden lapján a pályázó ”kék” színű hitelesítő kézjegyét
(szignó) kérjük elhelyezni a jobb alsó sarokban.

A borítékon jól láthatóan kérjük feltüntetni:  ”Beruházás a 21. századi iskolába”

4.4. A pályázatok érdemi bírálatra bocsátásának előfeltétele a formai követelmények maradéktalan
teljesítése (példányszám, előírt mellékletek és nyilatkozatok megléte). A benyújtott pályázatok formai
és tartalmi áttekintését követően - amennyiben a pályázat nem minősül formai okból kizártnak – a
hiánypótlásról szóló értesítő levél dátumától  számított 5 munkanapon belül hiánypótlásra van
lehetőség.
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A pályázatból történő formai kizáró feltétel, ha
− az adott kistérségben működő MeH kistérségi megbízott véleménye hiányzik;
− a pályázati küldeményt nem postai úton adták fel;
− a megfelelő helyeken hiányzik az aláírás;
− a mellékletek, nyilatkozatok hiányosak;
− nem az előírt példányszában történt a beadás.

4.5. Az érdemi bírálat időtartama a pályázat hiánytalan beérkezésétől számított 30 nap.

A pályázatok elbírálásához az Oktatási Minisztérium közoktatási, beruházási és műszaki szakértőkből
álló bizottságot hoz létre. A bizottság műszaki, szakmai értékelés keretében tesz javaslatot az OTH és
az NSH részére a támogatandó pályázatokra. Az OTH és az NSH által nyújtandó, kamatfizetéshez
kötődő támogatás feltételeit a 5. pont tartalmazza

4.6. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
− adatlap ,
− műszaki tervdokumentáció,
− a beruházás költségterve.

A beérkezett pályázatokat az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága nyilvántartásba veszi.

5. A kamattámogatás igénybevételének feltételei, döntéshozatal

5.1. Az Országos Területfejlesztési Hivatal (OTH) 2005. évre vonatkozóan a jelen pályázati
kiírásban megjelölt mind a 4 pályázati cél esetében nyújhat kamattámogatást a területfejlesztés
kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV.15.) Korm.rendelet alapján a
területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségekből pályázó önkormányzati illetve nem
önkormányzat fenntartóknak.

Az OTH
− 30%-os kamattámogatásban részesítheti a területfejlesztés kedvezményezett

térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 3. sz. mellékletében felsorolt 48 leghátrányosabb helyzetű kistérségből, illetve
az 5. számú mellékletben szereplő a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb
kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű 235 településről pályázókat;

− 20%-os kamattámogatásban részesítheti a Korm. rendelet 4. sz. mellékletében felsorolt
47 területfejlesztési szempontból hátrányosabb helyzetű kistérségből pályázókat.

A kamattámogatási igény benyújtására azon önkormányzati fenntartók jogosultak, amelyek a jelen
pályázati felhívásban megfogalmazott előminősítési eljáráson sikeresen keresztül mennek, a pénzügyi-
banki szolgáltatásra vonatkozóan közbeszerzési eljárást lefolytatják, és a közbeszerzési eljárás
záródokumentumát az általa készített kamatprognosztizációval (fizetendő kamat és a megítélt
kamattámogatás igénybevételének éves üteme) az OTH-hoz (Országos Területfejlesztési Hivatal,
Támogatáspolitikai Főosztály 1015 Budapest, Hattyú u. 14.) benyújtják. A közbeszerzési eljárás
lefolytatására nem kötelezett egyéb fenntartók a hitelszerződés és a kamatprognosztizáció
benyújtásával igényelhetik a támogatást.
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A kamattámogatási igény benyújtási határideje: 2005. december 15. 16.00 óra.

Az OTH-hoz benyújtott kamattámogatási igényekről az OTH előterjesztést készít a regionális
fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős miniszternek, aki az előterjesztés alapján meghozza a döntést.
Kamattámogatás a tárgyévre (2005.) illetve éven túli kötelezettségvállalásként 2006-2007. évekre
ítélhető meg, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

A 2006. évre vonatkozó kamattámogatási feltételeket a költségvetési források függvényében az
OTH külön közleményben jelenteti meg.

5.2. A 3. és a 4.  pályázati cél együttes megvalósulása esetében a Nemzeti Sporthivatal (NSH) 40%-
os kamattámogatást nyújthat azzal a kitétellel, hogy minden fenntartó csak egy beruházáshoz jogosult
az NSH kamattámogatását igénybe venni.

Az 5.1. illetve a 5.2. pontok szerinti rendelkezések együttes fennállása esetén a kamattámogatások
együttesen is igényelhetők, alkalmazhatók.
A kamattámogatást nyújtó szervek a pályázó külön hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozhatják a
kamattámogatásban részesült pályázók nevét, címét, a beruházás tárgyát és helyszínét valamint a
kamattámogatás összegét.

6. Szerződéskötés

6.1. Az OTH részére beterjesztett kamattámogatási igények esetén:

A kamattámogatási döntésről az OTH értesíti a pályázót, a Magyar Államkincstárt valamint a hitelt
nyújtó bankot.

A kamattámogatásra vonatkozó támogatási szerződést – amely többek között rendelkezik a támogatás
folyósításának rendjéről, a szerződésszegés esetén a visszafizetés módjáról – a megkötött
hitelszerződés alapján a Magyar Államkincstár készíti elő, és az OTH elnöke vagy elnökhelyettese írja
alá.

A kamattámogatást a Magyar Államkincstár folyósítja a támogatott támogatási szerződésében
megjelölt bankszámlájára. A kamattámogatás lehívására vonatkozó igényt a támogatottnak a Magyar
Államkincstár beruházás helye szerint illetékes Területi Igazgatóságához kell benyújtania.

6.2. Az NSH részére beterjesztett kamattámogatási igények esetén:

A kamattámogatási döntésről valamint a további ügymenetről az NSH értesíti a pályázót.

A kamattámogatásra vonatkozó támogatási szerződést a megkötött hitelszerződés valamint a
támogatott által elkészített hiteles adatlap alapján az NSH készíti el. A kamattámogatást a Magyar
Államkincstáron keresztül az NSH folyósítja a támogatott támogatási szerződésében megjelölt
bankszámlájára.
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A támogatási szerződésben meghatározott célra történő felhasználást, a programban vállalt feladatok
végrehajtását – a futamidő alatt – az Oktatási Minisztérium, az NSH és az OTH által kiválasztott
szakértők folyamatosan értékelik és ellenőrzik.

7. Információs szolgáltatások, tájékoztatás

A pályázatokkal kapcsolatos általános felvilágosítást az Oktatási Minisztérium Alapkezelő
Igazgatósága részéről:

Szabó Zsuzsanna
Tel.: 06-1-301-3235

e-levél: szabozs@omai.hu

a kamathoz kötődő támogatás ügyében az NSH részéről:

Záhonyi Lajos
Tel: 06-1-301-9312

e-levél: lajos.zahonyi@nsh.hu

a kamathoz kötődő támogatás ügyében az OTH részéről:

Búzásné Szőke Zsuzsanna
Tel: 06-1-441-7154

e-levél: zsuzsanna.szoke@meh.hu

és a kistérségi megbízottak nyújtanak.

A jelen pályázati kiírásban foglaltak nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak, kizárólag
figyelemfelkeltő adatoknak tekintendők és tájékoztató jellegűek.
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Adatlap

 I. A hiteligénylő adatai

1. A hiteligénylő neve:

2. Székhelye:

3. Telefon és fax és e-levél:

4. Hitelkérelem elkészítésében közreműködő, a hitelfelvevő által alkalmazott pénzügyi tanácsadó

neve, címe, telefonszáma:

5. A hiteligénylő vezetőinek, tisztségviselőinek neve:

Név Beosztás Telefon/Mobil E-levél

6. A hiteligénylő alapításának, nyilvántartásba vételének kelte (év/hó/nap):

7. A hiteligénylő adószáma:

8. A hiteligénylő KSH száma:

9. Cégjegyzék szám / önkormányzati törzsszám / bírósági nyilvántartásba vétel száma:

10. A hiteligénylő számlavezető és hitelező bankjai:

A bank megnevezése Számlaszám Bankkapcsolat jellege
(számlavezetés, hitel)

Cégfelelős (számlavezető
bank munkatársa)

neve, telefonszáma

11.  Van-e folyamatban lévő hitelbírálata más hitelintézetnél?

12.  Megbízott könyvvizsgáló neve, engedélyszáma:

13.  A beruházással érintett intézmény(ek) OM azonosítója, neve, címe:

14.  A MeH kistérségi megbízott neve, székhelye:

15.  A MeH kistérségi megbízott véleménye (támogatom/nem támogatom), aláírása:
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II.  Az igényelt hitel adatai
 
1. A hitel célja:2 /több intézmény esetében intézményenként/
 (A 1. fejezetben a „Pályázat célkitűzései”-ben meghatározott pályázati célok szerinti bontásban,
azaz megjelölve a hitelcélokat.)
 
2. A hitel összege:

                                adatok e Ft-ban
Megnevezés I. Hitelcél II. Hitelcél III. Hitelcél IV. Hitelcél Összesen

   hitel  
   saját erő  
   egyéb*  
  összesen  
* Támogatás igénybevétele esetén a támogatásra benyújtott kérelmet/pályázatot is mellékelni kell (vagy ha már van, a
Támogatási szerződést).

3. Milyen támogatásokat kíván a hitelfelvevő igényelni a megvalósuló fejlesztéshez?
Kérjük aláhúzni!

− 20% kamattámogatás az OTH-tól
− 30% kamattámogatás az OTH-tól
− kamattámogatás az NSH-tól a 3. és a 4. hitelcél együttes megvalósítása esetén

III.  A pályázó tevékenységének és a megvalósítandó beruházás a bemutatása

1. A pályázó tevékenységének ismertetése (max. 1 oldal)

2. A Beruházás tárgyát képező közoktatási intézmény műszaki állapotának bemutatása, ezen belül az
épület állagára, a tantermek és a berendezések állapotára, az épületgépészeti berendezések korára,
állapotára vonatkozó információk. (max. 1 oldal)

3. A megvalósítandó Beruházás összefoglalása prioritásonként elkülönítve, figyelemmel a közoktatási
intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló 19/2002 (V.
8.) OM rendelet rendelkezéseire.
Hitelcélonként / Intézményenként kérünk nyilatkozni egyebek mellett az alábbiakról is: az
előkészítettség, illetve a megvalósítás állapota, kiviteli tervek, kivitelezéssel kapcsolatos
megrendelések, szerződések, a megvalósítás tervezett ütemezése, a használatbavétel várható
időpontja.3 (max. 1 oldal)

                                                
2 Ha egy iskolának több épülete van, úgy a fenntartó összevontan egy pályázatot nyújthat be ezekre. Amennyiben egy fenntartó több
különböző iskolát tart fenn, úgy a pályázatokat célonként elkülönítetten, egy pályázatként lehet benyújtani.
Kettő megpályázott cél esetén elegendő az adatlapok egyes pontjainál ezt jelezni, és egy pályázatot kérünk benyújtani.
A különböző pályázati célokat össze lehet vonni, amennyiben például több kisebb értékű felújítási munka lenne szükséges. Ezeket egy
pályázatként kell benyújtani. A pályázati célokat és munkálatokat külön-külön kell megjelölni és leírni.
3 A közbeszerzésre kötelezett lehetősége, hogy nyilatkozzon arról, hogy milyen ütemezésben kívánja a Beruházást megvalósítani
beleértve a közbeszerzési eljárás lefolytatását is. Szükséges azonban, hogy a közbeszerzésre kötelezett pályázó a Beruházás tervezett
költségvetését becsatolja, mivel e tervezett költségvetés alapján készülhet el az Oktatási Minisztérium - költségvetési szempontokra is
kiterjedő – műszaki szakvéleménye a megvalósíthatóság tekintetében. Amennyiben a beruházás közbeszerzés köteles, a közbeszerzési
eljárás lefolytatása és az ez alapján megkötött kivitelezői szerződés benyújtása folyósítási feltétel, vagyis a pályázat kivitelezői
megrendelések és szerződések nélkül benyújtható.
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IV. A Beruházás megvalósításának szakhatósági engedélyeire vonatkozó nyilatkozatok 4

EngedélyEngedélyköteles
létesítmények
megnevezése Engedélyező szerv Rendelkezésre áll

(nyilvántartási száma)
Folyamatban van

(várható kiadás időpontja) MEGJEGYZÉS

Nem építési engedély köteles felújítással is lehet pályázni, ha az elvégzendő felújítási munkálatok és a
létrejött építmény megfelel a szabványoknak és minden építésügyi előírásnak.

Ha a beruházás nem építési engedélyköteles, akkor ezt kérjük itt jelezni.

V. Oktatás-szakmai információk

1. Az adott településen belüli, azonos célú oktatási intézmények bemutatása

2. A Beruházás tárgyát képező intézményben folyó pedagógiai program összefoglalása, alátámasztva
a következő adatokkal /összesen maximum 2 oldalban/:

- átlagos osztálylétszám;
- tantermek száma;
- tantárgy-felosztás: Az évi tantárgy felosztás másolata.
- pedagógus-tanuló arány alakulását az elmúlt öt évre vonatkozóan:

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005
Gyermekek száma
Pedagógusok száma
Egy pedagógusra jutó gyermekek száma

                                                
4 A pályázatokhoz olyan részletességű terv szükséges, mely alapján a kivitelezői árajánlatot el lehet készíteni, mivel ennek összege
határozza meg a beruházás bruttó költségét. Amennyiben az építési tevékenység a hatályos rendelet előírásai szerint engedélyhez kötött,
úgy építési engedélyezési terv készítése szükséges, építési munkát ilyen esetben, csak jogerős építési engedély birtokában szabad
végezni. Ezen az adatlapon az összes szükséges engedély felsorolása szükséges, akkor is, ha nem áll rendelkezésre. Az építési engedély
beszerzése lehet folyamatban levő a pályázat benyújtásakor, de a hitelszerződés megkötése a jogerőssé válás után történik. Amennyiben
a jogerős építési engedély a rendelet hatálybalépését megelőzően került kiadásra, a tervezőnek nem kell nyilatkoznia, hogy a 19/2002
(V.8) OM rendeletnek megfelel-e a terv. A 2002. június 1-ig elkészült és engedélyezésre benyújtott, de még jogerős építési engedéllyel
nem rendelkező építési tervek tervezési előírásaira a jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
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VI. A pályázó nyilatkozatai

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában

a) az APEH irányában lejárt adótartozásom nem áll fenn / fennáll* (Fennálló lejárt adótartozás esetén
kérjük annak összegét, valamint a késedelembe esés időpontját és okát is megjelölni);

b) a VPOP irányában lejárt vámtartozásom nem áll fenn / fennáll* (Fennálló lejárt vámtartozás esetén
kérjük annak összegét, valamint a késedelembe esés időpontját és okát is megjelölni);

c) környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi vagy egyéb hatóságtól határozatban előirt
teljesítetlen kötelezettségem nincs /van*. (Amennyiben ilyen kötelezettség fennáll, úgy kérjük a
határozatot mellékelni).

Tudomásul veszem / vesszük*, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig
kölcsönszerződés megkötésére nem kerül sor.
* a megfelelő rész aláhúzandó

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból (pl. visszatérítendő támogatás az
Idegenforgalmi Alapból) eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs, valamint az adott
célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználásának szerződésben vállalt
kötelezettségeimet teljesítettem,

- a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenünk csőd-, végelszámolási vagy felszámolási
eljárás, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenünk a pályázat
elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentjük,

- a pályázatban foglalt adatok, információk és okiratok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

Mint a közoktatási intézmény fenntartója kijelentem, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlant a hitel
futamideje végéig oktatási-nevelési célra hasznosítom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat befogadását követően a pályázatban foglaltakat előzetes
ellenőrzés keretében, illetőleg a pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázatban foglaltak
megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az OM, az NSH,
az MTRFH és az általa meghatározott szervek ellenőrizzék.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázó neve, címe, a hitel összege, a
Beruházás megvalósítási helye nyilvánosságra kerüljön.

Kijelentem, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető – a hitelkérelemben meghatározott
hitelösszegre tekintettel megállapított – éves kötelezettségvállalásának felső határa nem haladja meg a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdésében meghatározott értéket.

A hitel céljaként megvalósuló beruházás a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya
alá tartozik-e.
 Igen / nem*
* a megfelelő rész aláhúzandó

Kelt: …………………………………
Cégszerű aláírás


