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OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
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 finanszírozás több csatornán keresztül történik, állami és nem állami 
források bevonásával. 

A fentiekre tekintettel az Oktatási Minisztérium és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 
pályázatot hirdet 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. (A felvehető hitel minimális összege 10 millió 
forint.) 
A pályázók köre: Pályázhatnak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§-a (1) 
bekezdésének 12. pontjában meghatározottak szerinti fenntartó szervezetek, illetve ezek 100%-os 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok, amennyiben hitelképesek és rendelkeznek megfelelő 
biztosítékokkal a hitelfelvételhez. Közoktatási együttműködés alapján több önkormányzat Közoktatási 
Társulása révén működő oktatási intézmény esetében a gesztor önkormányzat lehet a hitelfelvevő. 
 
A hitelképesség megléte esetén a bírálat során előnyben részesülnek:  

− a területfejlesztési szempontból hátrányos helyzetű térségben működő közoktatási 
intézmények; beleértve a leromlott állapotú külső területi, városi intézményeket is; 

− azok az iskolák, amelyek a fejlesztést az óvodával közösen valósítják meg, ha a 
férőhelybővítést demográfiai adatokkal támasztják alá; 

− 2003. szeptemberétől integrációs felkészítést bevezető iskolák; 
− a tanulási képességvizsgáló és rehabilitációs bizottság által fogyatékosnak minősített 

tanulóknak a többi gyermekkel együtt megvalósuló integrált oktatását folytató közoktatási 
intézmények; 

− nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelését, oktatását ellátó intézmények; 
− hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, oktatását ellátó intézmények; 
− térségi, vagy más nagyobb területi egységet ellátó közoktatási intézmények. 
 

Beadási határidő:  A pályázatok beadása folyamatos.   

A pályázati dokumentáció térítésmentesen átvehető az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságán 
(1055 Budapest, Bihari u.5.), illetve letölthető az Oktatási Minisztérium honlapjáról 
(www.om.hu/beruhazas21).  

A pályázatokkal kapcsolatos általános felvilágosítást az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 
részéről dr. Kovács Árpád (telefon: 06/1/301-3207, beruhazas21@omai.hu), pénzügyi, banki 
kérdésekben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság részéről dr. Lélfai Koppány (tel.: 06/1/428-
1588), a kamathoz kötődő támogatás ügyében a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium részéről Tóth 
József (tel:06/1/301-9233) illetve a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatala részéről 
Gódor Csaba (tel: 06/1/441-7221) és a kistérségi megbízottak nyújtanak. 

A pályázatokat postán lehet az OM Alapkezelő Igazgatósága részére eljuttatni. 
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A Pályázat 2.sz. módosítása 

A módosítás lényeges elemei /a módosítás a 2004. május 15-ét követőn beadott pályázatok 
vonatkozásában érvényes/:  

• A 3. pályázati cél esetében a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium minden 
pályázónak egységesen 40%-os kamattámogatást nyújt, azonban minden település 
csak egy esetben jogosult a fenti kamattámogatás igénybevételére; 

 
• Ezzel összefüggésben a 3. pályázati célt megvalósítani szándékozó pályázó csak akkor 

részesülhet kamattámogatásban, amennyiben vállalja a létesítmény 
akadálymentesítését is, tehát a 3. pályázati célhoz � kamattámogatási igény esetén - 
szükségszerűen kapcsolódnia kell a 4. �Akadálymentesítés� célnak; 

 
• A pályázati kiírás jelen módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak. 

 
 

1. A Pályázat célkitűzései 
 
A Kormány elfogadta a közoktatási intézmények korszerűsítésének hosszú távú programját 
�Beruházás a 21. századi iskolába� elnevezéssel (a továbbiakban: program). A program több 
éves - kormányzati ciklusokon átívelő - terv arra, hogy a közoktatási intézmények felújításával 
megteremthetőek legyenek a korszerű közoktatás infrastrukturális feltételei. A finanszírozás 
több csatornán keresztül történik, állami és nem állami források bevonásával. 

A fentiekben vázolt felújítási program keretében az Oktatási Minisztérium és a Magyar 
Fejlesztési Bank Részvénytársaság pályázatot hirdet 

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. 

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; 

                                                 
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. 
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3. �Tornaterem, tornaszoba, játékszoba, tanuszoda és kapcsolódó vizesblokk építése, 
felújítása, bővítése� céljából pályázat nyújtható be tornatermek, tornaszobák, 
tanuszoda építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére /2004. május 15-ét 
követően az erre a hitelcélra beadott, 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.  

 
A �Beruházás a 21.századi iskolába� program nem a címzett támogatás helyett jelent meg. A 
2004-es címzett támogatás kiírása a http://www.om.hu [pályázatok\közoktatási pályázatok\A 
2004. évi címzett támogatás] alatt érhetőek el. 
 
 

2. Pályázati feltételek 

2.1. Pályázhatnak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott 
intézmények2 fenntartói3, illetve a fenntartók 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok, 
amennyiben hitelképesek és rendelkeznek megfelelő biztosítékokkal a hitelfelvételhez. 
Közoktatási együttműködés alapján több önkormányzat Közoktatási Társulása révén működő 
oktatási intézmény esetében a gesztor önkormányzat lehet a hitelfelvevő. 

 
Több célt érintő hitelkérelem esetén elegendő egy pályázatot benyújtani, az egyes célokat az I. 
sz. mellékletben részletezni kell. 

                                                 
2 �20. § (1) A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei:  
a) óvoda;  
b) általános iskola;  
c) szakmunkásképző iskola, szakiskola (a továbbiakban együtt: szakiskola);  
d) gimnázium, szakközépiskola (a továbbiakban együtt: középiskola);  
e) alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)�e) pont alattiak együtt: iskola];  
f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;  
g) diákotthon és kollégium [a továbbiakban: kollégium; az a) � g) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény].� 
 
3 �12. fenntartó: az a jogi személy (helyi önkormányzat, állami szerv, egyházi jogi személy, felsőoktatási intézmény, vállalat, 
szövetkezet, alapítvány, társadalmi szervezet, nemzeti és etnikai kisebbségi érdekképviseleti szervezet, kisebbségi 
önkormányzat, egyesület és más jogi személy), illetőleg természetes személy (mint egyéni vállalkozó), amely, illetve aki a 
közoktatási szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges jogosítvánnyal rendelkezik, és az e törvényben 
meghatározottaknak megfelelően a közoktatási intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik� 
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2.2. Nem pályázhat az a szervezet, amely 

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

szerződésben vállalt kötelezettségét a pályázat benyújtását megelőző két naptári 
évben nem teljesítette; 

− 60 napon túli adó, vám vagy adók módjára behajtható lejárt köztartozása van; 
− nem rendelkezik a tárgyévet megelőző 2 teljes évre vonatkozó éves 

beszámolóval. 
 

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

1. a Beruházás legalább bruttó 11 millió Ft-ot meghaladó;  
2. a Beruházás a megkezdésétől számított 2 éven belül megvalósul; 
3. 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; saját erőként elfogad a Bank igazoltan 
meglévő támogatási forrást is. A saját erő elköltésének igazolása az első 
folyósítás feltétele.  

4. a pályázó (hiteligénylő) dokumentálja, a megvalósításhoz szükséges engedélyek 
beszerzése iránti eljárást kezdeményezte; 

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

6. a hitelből csak telekhatáron belüli beruházás, felújítás, korszerűsítés és bővítés 
finanszírozható; 

7. más forrásból származó hitel / kötelezettség kiváltására a Magyar Fejlesztési 
Bank Részvénytársaság nem nyújt hitelt. 

8. 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. 
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3. A Pályázattal elnyerhető hitel feltételei 

A felújításra, korszerűsítésre és a bővítésre igényelt hitel feltételei: 

 
Hitelfelvevők köre A Közoktatásról szóló törvényben meghatározott, közoktatási 

intézményt fenntartó szervezetek, illetve ezek 100%-os 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok. Közoktatási 
együttműködés alapján több önkormányzat Közoktatási Társulása 
révén működő oktatási intézmény esetében a gesztor önkormányzat 
lehet a hitelfelvevő. 

Hitel összege  Legfeljebb a bruttó beruházás saját erő nélküli összege, de 
minimum 10 M Ft  

ÁFA finanszírozás A hitel igénybevételéhez benyújtott számlák ÁFA-val növelt 
összegben  kerülnek finanszírozásra 

Saját erő A beruházás bruttó összegének min. 10%-a. Saját erőként elfogad a 
Bank igazoltan meglévő támogatási forrást is. 

Rendelkezésre tartás A szerződéskötéstől számított maximum 2 év  
Futamidő Maximum 13 év, a hitelfelvevő törlesztő képességéhez igazodóan 
Türelmi idő Szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év  
Törlesztés ütemezése Türelmi időt követően féléves vagy éves részletekben 
Kamat 6 hónapos BUBOR+ max. 2 %/év  
Kezelési költség 0,1%-0,2% között, egy összegben, az első folyósításkor esedékes 
Rendelkezésre tartási 
jutalék 

Max. 0,2%/év 

Biztosítékok Az MFB Rt. Általános Üzletszabályzata szerinti biztosítékok 
elfogadásával, önkormányzati törzsvagyonban tartozó vagyontárgy 
nem fogadható el. 
 

 
 
Az MFB elvárásai a hitelkérelem vonatkozásában: 
 

− A pályázónak gazdálkodására vonatkozó tervei alapján (mérlegterv, bevételi-kiadási 
prognózis) a futamidő alatt képesnek kell lennie a tőketörlesztésre, valamint a kamatok 
megfizetésére. Az önkormányzatok esetében a hitelfelvétel alapfeltétele a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (1)-(5) bekezdéseiben írtaknak való 
megfelelés; 

- A szerződéskötési feltételek a hitelbírálat során kerülnek kialakításra és az adott hitelügylet 
sajátosságaihoz igazodnak. 

 
A jelen pályázati kiírásban foglaltak nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak, kizárólag 
figyelemfelkeltő adatoknak tekintendők. A 3. �A Pályázattal elnyerhető hitel feltételei� fejezet 
nem tartalmazza az eredményes hitelbírálathoz szükséges feltételek, illetőleg a hitelfeltételek 
mindegyikét, erre tekintettel a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársasággal szemben 
semmifajta igényt sem lehet alapítani. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság fenntartja 
magának azt a jogot, hogy a jelen fejezetben foglaltakat bármikor megváltoztassa, illetőleg a 
pályázat alapján benyújtandó hitelkérelmek eredményes elbírálása érdekében a jelen 

7. 



tájékoztatóban nem szereplő adatokat és dokumentumokat kérjen, illetőleg az esetlegesen 
megítélt hitel feltételeit a jelen pályázati kiírásban foglaltaktól eltérően állapítsa meg. 
 
 

4. A (kamat) támogatás igénybevételének feltételei 

A Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatala a jelen pályázati kiírásban 
megjelölt 4 pályázati cél esetében nyújt kamattámogatást a területfejlesztés kedvezményezett 
térségeinek jegyzékéről szóló 91/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben található kistérségeknek: 

30%-os kamattámogatásban részesíti a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti 
kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználása összehangolásának 
rendjéről szóló 24/2003. (III. 4.) Korm rendelet 2. számú mellékletében felsorolt 42 
leghátrányosabb helyzetű kistérségből sikeres pályázókat; ezen rendelet 3. számú 
mellékletében felsorolt 52 hátrányos helyzetű kistérségből sikeresen pályázókat pedig 20%-os 
kamattámogatásban részesíti a Hivatal. 

A 3. pályázati cél esetében a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 40%-os kamattámogatást 
nyújt, azonban minden település csak egy esetben jogosult a fenti kamattámogatás 
igénybevételére. 

A kamattámogatás nyújtására - az egyedi elbírálást követően - a Gyermek, Ifjúsági és 
Sportminisztérium, illetve a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatala és az 
MFB Rt. által nyújtott kedvezményes hitelt igénybe vevők között kötendő támogatási 
szerződés alapján kerül sor. 

Kamattámogatás igénybevétele esetén a kamatot az MFB Rt.-nek kell átutalni. A kamat 
visszatérítésének módját a MEH, illetve a GYISM határozza meg. 

 

5. A pályázatok elbírálása, a bírálat szempontjai 
 
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 - hiánypótlásra van lehetőség.   
 
A pályázatból történő formai kizáró feltétel, ha 

− az adott kistérségben működő MeH kistérségi megbízott véleménye hiányzik; 
− a pályázati küldeményt nem postai úton adták fel; 
− az aláírás hiányzik; 
− a mellékletek, nyilatkozatok hiányosak; 
− nem 4  (négy) vagy a 3. pályázati cél esetében nem 5 (öt) példányban történt a 

beadás. 
 
A hiánypótlás, pontosítás, ellenőrzés és elbírálás során az eredeti hiteligény nem növelhető 
abban az esetben sem, ha időközben a költségek növekedése, vagy a beruházás tartalmának 
változása azt egyébként lehetővé tenné.  
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A bírálat időtartama a pályázat beérkezésétől számított 60 nap /Beruházás előbírálat 30 nap; 
Hitelképesség vizsgálata 30 nap/, amennyiben hiánypótlásra nem kerül sor. 
 
A pályázatok elbírálásához az Oktatási Minisztérium közoktatási, beruházási és műszaki 
szakértőkből álló bizottságot hoz létre. A bizottság előzetes műszaki, szakmai értékelés 
(Beruházás előbírálat) keretében tesz javaslatot a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság, a 
MeH Nemzeti Területfejlesztési Hivatal és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium részére a 
támogatandó pályázatokra. A MeH Nemzeti Területfejlesztési Hivatala és a Gyermek-, Ifjúsági 
és Sportminisztérium által adott, kamatfizetéshez kötődő támogatás az érintett tárcákkal történő 
külön megállapodás alapján történik. A támogatási kérelmet az MFB Rt.-vel megkötött 
kölcsönszerződés alapján lehet benyújtani a MEH-be illetve a GYISM-be. 
 
A hitelképesség megléte esetén a bírálat során előnyben részesülnek:  
 

− a területfejlesztési szempontból hátrányos helyzetű térségben működő közoktatási 
intézmények; beleértve a leromlott állapotú külső területi, városi intézményeket is; 

− azok az iskolák, amelyek a fejlesztést az óvodával közösen valósítják meg, ha a 
férőhelybővítést demográfiai adatokkal támasztják alá; 

− 2003. szeptemberétől integrációs felkészítést4 bevezető iskolák; 
− a tanulási képességvizsgáló és rehabilitációs bizottság által fogyatékosnak minősített 

tanulóknak a többi gyermekkel együtt megvalósuló integrált oktatását folytató 
közoktatási intézmények; 

− nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelését, oktatását ellátó intézmények; 
− hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, oktatását ellátó intézmények; 
− térségi, vagy más nagyobb területi egységet ellátó közoktatási intézmények. 5 

A bizottság által javasolt pályázatok (hitelkérelmek) 2 példányát, a támogatás indokait 
tartalmazó írásbeli javaslattal együtt, az Oktatás Minisztérium folyamatosan adja át a Magyar 
Fejlesztési Banknak. A hitelbírálatot a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az átvételtől 
számított 30 napon belül elvégzi, majd a hiteldöntésről a pályázót, az Oktatási Minisztériumot 
és az OM Alapkezelő Igazgatóságát írásban értesíti. 

Az Oktatási Minisztérium a pályázó külön hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozza a nyertes 
pályázók nevét, címét, a hitel összegét, célját, a beruházás helyszínét. A benyújtott pályázatot 
és annak kiegészítéseit, valamint a teljesítésre vonatkozó egyéb adatokat az Oktatási 
Minisztérium üzleti titokként kezeli.  

 
6. A Pályázat beadásának módja 

 

A pályázatokat papíralapon 4 (négy) - amennyiben a 3. pályázati célra is történik pályázat 
(hiteligény) benyújtása, abban az esetben 5 (öt) példányban - kell benyújtani postán a 
következő címre: 

                                                 
4 2003. szeptemberétől integrációs felkészítést bevezető iskolák esetén a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről 39/E. §-ban foglaltak irányadóak. Megtalálható a www.om.hu [közoktatás \ jogszabályok] alatt. 
5 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 121.§-a (1) bekezdésének 42. pontjában meghatározottak szerinti értelmezendő. 
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Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 

1055 Budapest, V.ker., Bihari u. 5. 
 
Minden példányhoz csatolni kell  a teljes műszaki tervdokumentációt is. A pályázat elkészítése 
a fenntartó által foglalkoztatott vagy megbízott műszaki, oktatási, és beruházási szakértőinek 
hatásköre, a közbeszerzési és más törvényi előírásoknak megfelelően választhatóak ki a 
pályázat írók, vagy pályázat író cégek. 
 
A pályázat eredeti példányának minden lapján a pályázó "kék" színű hitelesítő kézjegyét 
(szignó) kérjük elhelyezni a jobb alsó sarokban. 
 
A pályázati kiírás I.sz. mellékletét (Adatok) kitöltve (Word formátumban) és �A hitel 
futamidejére vonatkozó pénzügyi tervek� Adatok közül a megfelelőt kitöltve (Excel 
formátumban) kérjük elküldeni. E-mailen a beruhazas21@omai.hu címre várjuk az 
elektronikus változatot, vagy floppy lemezen a pályázathoz mellékelve. 
 
A borítékon jól láthatóan kérjük feltüntetni:  �Beruházás a 21.századi iskolába� 
 
A pályázatok az alábbi mellékleteket tartalmazzák: 
 
− I.sz. melléklet: Adatok 
− II.sz. melléklet:  Éves beszámoló és könyvvizsgálói jelentés az előző két működési évre 

(hivatalos, auditált, letétbe helyezett). 
− III.sz. melléklet:  Az Önkormányzat Költségvetési és Zárszámadási rendelete , 

könyvizsgálói jelentése az előző két működési évre. Továbbá a kincstár felé benyújtott 
adatokat (K11-es program) floppyn kell benyújtani. 

− IV.sz. melléklet:  A kettős könyvvitelt vezető egyházi jogi személyek valamint az egyéb 
egyházi jogi személyek a 218/2000. (XII.11.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő 
tartalommal nyújtják be gazdálkodási adataikat az előző két működési évre. 

− V.sz. melléklet: Az egyéb szervezetek a Számviteli Törvény vonatkozó rendelkezésének 
megfelelő tartalommal nyújtják be gazdálkodási adataikat az előző két működési évre. 

− VI.sz.melléklet:  Pénzügyi táblázatok �Adatok I/8�-ban meghatározottak szerint. 
− VII.sz. melléklet:  A beruházás tervezett (árazott) költségvetése.  
− VIII.sz. melléklet:  Alapító okirat  
− IX.sz. melléklet:  Társasági szerződés  
− X.sz. melléklet:  Alapszabály   
− XI.sz.melléklet: Egyházfőhatósági igazolás, bírósági nyilvántartás száma. 
− XII.sz. melléklet:  Cégkivonat - 30 napnál nem régebbi 

− XIII.sz. melléklet:  Taggyűlési/közgyűlés, képviselő-testület, kezelő szerv, egyéb döntésre 
jogosult szerv határozatai: 

 
! jóváhagyja a beruházás bruttó összegét; 
! jóváhagyja a hitelfelvételt (az összeget meg kell határozni); 
! jóváhagyja a fedezet jelzáloggal történő terhelését; 
! jóváhagyja az önrész biztosítását (az összeget meg kell határozni); 
! kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a mindenkori fizetési kötelezettségének megfelelő 

összeget az önkormányzat éves költségvetési rendeletébe betervezi és jóváhagyja (önkormányzat 
esetében); 

! kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a beruházás bekerülési értéke meghaladja a tervezett 
mértéket, akkor a hiányzó részt saját forrásból pótolják. 
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− XIV.sz. melléklet: A beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni 

lap másolata. 
− XV.sz. melléklet:  A biztosítékként felkínált ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles 

tulajdoni lap másolata. 
− XVI.sz.melléklet: A hitel biztosítékául felajánlott ingatlan értékbecslése (amennyiben 

készült ilyen) 
− XVII. sz. melléklet: A hitel biztosítékául felajánlott ingatlanra vonatkozó ingatlanvagyon 

kataszter, amely tanúsítja, hogy az nem része a törzsvagyonnak és forgalomképes; 
− XVIII.sz. melléklet: Műszaki tervdokumentáció  
− XIX.sz. melléklet: Szakhatósági engedélyek 

 
 
Fenntartó Kötelező mellékletek 
Önkormányzat I., II., III., VI., VII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII.,XVIII.,XIX. 
Gazdálkodó szervezet I., VI., VII., VIII., IX., X., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVIII.,XIX. 
Egyház I., IV., VI.,VII., XI., XIII., XIV., XV., XVI., XVIII.,XIX. 
Egyéb szervezet I., V., VI.,VII.,VIII., XIII., XIV., XV., XVI.,XVIII.,XIX. 
 
A beérkezett pályázatokat az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága nyilvántartásba 
veszi. 
 

7. Szerződéskötés 

A nyertes pályázókkal a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság kölcsönszerződést, a 
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti 
Területfejlesztési Hivatala támogatási szerződést köt. Amennyiben a saját erő részben vagy 
egészben egyéb támogatási forrás, és a támogatási szerződést a szerződéskötésig megkötötték, 
akkor a megkötött támogatási szerződés eredeti példányának Banknak történő bemutatása, 
egyben másolatban történő csatolása szerződéskötési feltétel. Amennyiben a támogatási 
szerződés a kölcsönszerződés megkötéséhez még nem áll rendelkezésre (csak pld. ígérvény van 
erre), azonban a folyósítást meglőzően létrejön, akkor a megkötött, a Bank által elfogadható 
támogatási szerződés eredetiben történő bemutatása, egyben másolatban való csatolása 
folyósítási feltétel. Támogatás igénybevétele esetén a hitel folyósítása igazodhat a Támogatási 
szerződéshez. A kölcsönszerződésben meghatározott célra történő felhasználást, a programban 
vállalt feladatok végrehajtását - a futamidő alatt - az Oktatási Minisztérium és a Magyar 
Fejlesztési Bank Részvénytársaság által kiválasztott szakértők folyamatosan értékelik és 
ellenőrzik.  

8. Információs szolgáltatások, tájékoztatás 
 

A pályázati dokumentáció térítésmentesen átvehető az Oktatási Minisztérium Alapkezelő 
Igazgatóságán (1055 Budapest, V. ker., Bihari u.5.), illetve letölthető az Oktatási Minisztérium 
honlapjáról (www.om.hu/beruhazas21).  

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

Dr. Kovács Árpád 
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Tel.: 06-1-301-3207 
e-levél: beruhazas21@omai.hu

 

pénzügyi, banki kérdésekben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság részéről: 

Dr. Lélfai Koppány 
Tel: 06-1-428-1588 

e-levél: klelfai@mfb.hu 
 

a kamathoz kötődő támogatás ügyében a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium részéről: 
 

Tóth József 
Tel: 06-1301-9233 

e-levél: jozsef.toth@gyism.hu
 

a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatala részéről:  

 
Gódor Csaba 

Tel: 06-1-441-7221 
e-levél: csaba.godor@meh.hu 

 

és a kistérségi megbízottak nyújtanak.  
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I. sz. melléklet/Adatok 
 
 I./1. A hiteligénylő adatai 
 
1. A hiteligénylő neve: 

2. Székhelye: 

3. Telefon és fax és e-levél: 

4. Az MFB Rt.-vel kapcsolatot tartó neve, beosztása, telefon- és faxszáma: 

5. Hitelkérelem elkészítésében közreműködő, a hitelfelvevő által alkalmazott pénzügyi 

tanácsadó neve, címe, telefonszáma: 

 

6. A hiteligénylő vezetőinek, tisztségviselőinek neve: 

Név Beosztás Telefon/Mobil E-levél 

    

    

    

 

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

8. A hiteligénylő adószáma: 

9. A hiteligénylő KSH száma: 

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

 

11. A hiteligénylő számlavezető és hitelező bankjai: 

A bank megnevezése Számlaszám Bankkapcsolat jellege 
(számlavezetés, hitel) 

Cégfelelős (számlavezető 
bank munkatársa) 
neve, telefonszáma 

    

    

    

 

12. Van-e folyamatban lévő hitelbírálata más hitelintézetnél? 

13. Megbízott könyvvizsgáló neve, engedélyszáma: 

14. A beruházással érintett intézmény(ek) OM azonosítója, neve, címe: 
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15. Kiegészítő információk az ügyfélminősítéshez 
 
(Gazdálkodó szervezetek részére)                                                                         Adatok e Ft-ban 

  
Megnevezés 

 
Tárgyévet megelőző 2 év 

Tárgyév a 
hitelkérelem 
benyújtásáig 

Tárgyévi 
várható 

1. Elszámolt értékvesztés       
2. Befektetett eszközök értékesítésének 

eredménye 
      

3. Befektetett eszközök beszerzése       
4. Befektetett eszközök eladása       
5. Részvénykibocsátás (tőkebevonás)       
6. Kötvénykibocsátás bevétele       
7. Hitelfelvétel       
8. Véglegesen kapott pénzeszköz       
9. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)       
10. Kötvény visszafizetés       
11. Hiteltörlesztés, -visszafizetés       
12. Véglegesen átadott pénzeszköz       
13. Immateriális javak bruttó értéke       
14. Tárgyi eszközök bruttó értéke       
15. Vevők nyitóállományából az ÁFA       
16. Vevők záróállományából az ÁFA       
17. Szállítók nyitóállományából az ÁFA       
18. Szállítók záróállományából az ÁFA       
19. Határidőn túli követelések       
20. Azonnal esedékes kötelezettségek       
21. Zálogjoggal biztosított kötelezettség       
22. Öt évnél hosszabb lejáratú 

kötelezettségek 
      

23. Hosszú lejáratú hitelek (éves) 
kamata tárgyévben 

      

24. Hosszú lejáratú hitelek következő 
évi törlesztő részlete 

      

25. Vezetőkkel kapcsolatos személyi 
ráfordítások 

      

26. Kutatási-fejlesztési költségek       
27. Átlagos statisztikai létszám       
28. Közönséges (törzs) részvények 

száma 
      

29. Közönséges részvények átlagos 
piaci ára 

      

30. Közönséges részvényekre fizetett 
osztalék 

      

Kérjük a konszlidált adatokat is közöljék, ha a vállalkozás készített konszolidált éves beszámolót az adott 
időszakra.
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Csak a "B" típusú eredménykimutatást készítő ügyfél által szolgáltatandó adatok* 
(Gazdálkodó szervezetek részére)                                                                            Adatok eFt-ban 

Tárgyévet megelőző 2 év 
 

Megnevezés 
    

Tárgyév a 
hitelkérelem 
benyújtásáig 

Tárgyévi 
várható 

1. Anyagköltség       
2. Anyagjellegű szolgáltatás értéke       
3. Eladott áruk beszerzési értéke       
4. Alvállalkozói teljesítmények értéke       
5. Bérköltség       
6. Személyi jellegű egyéb 

kifizetések 
      

7. Társadalombiztosítási járulék       
8. Értékcsökkenési leírás       
9. Aktivált saját teljesítmények értéke       
10. Egyéb költségek       
* Kérjük, a konszolidált adatokat is közöljék, ha a vállalkozás készített konszolidált éves beszámolót az adott 
időszakra. 
 
Csak egyszerűsített éves beszámolót készítő ügyfél által szolgáltatandó adatok 
(Egyházi jogi személyek és egyéb szervezetek részére)                                         Adatok eFt-ban                     

Tárgyévet megelőző 2 év 
 

Megnevezés 
  

Tárgyév a 
hitelkérelem 
benyújtásáig 

Tárgyévi 
várható 

I. Követelések   
1. Vevők   
2. Váltókövetelések   
3. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke   
4. Alapítókkal szembeni követelések   
5. Egyéb követelések   

II. Kötelezettségek   
1. Vevőtől kapott előleg   
2. Szállítók   
3. Váltótartozások   
4. Rövid lejáratú hitelek   
5. Rövid lejáratú kölcsönök   
6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek   

 
 (Önkormányzatok részére)                                                                                      Adatok e Ft-ban 

  Tárgyévet megelőző 2 év adatai 
1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma   
2. Átlagos statisztikai létszám   
3. Hosszú lejáratú hitelek tárgyévet terhelő kamata   
4. Hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete   
5. Bér és bérjellegű tartozás   
6. TB járulék tartozás   
7. Adótartozások   
8. Egyéb azonnali tartozások   
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16. A MeH kistérségi megbízott neve, székhelye: 

 

17. A MeH kistérségi megbízott véleménye (támogatom/nem támogatom), aláírása: 
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I./2. Az igényelt hitel adatai 
 
 
1. A hitel célja:6 /több intézmény esetében intézményenként/ 
(A 1. fejezetben a �Pályázat célkitűzései�-ben meghatározott pályázati célok szerinti 
bontásban, azaz megjelölve a hitelcélokat.) 
 
 
2. A hitel összege: /több intézmény esetében intézményenként/ 

Adatok e Ft-ban 
Ebből a pályázati felhívás szerinti Megnevezés Összesen* I/1 célra I/2 célra I/3célra I/4 célra 

  Tervezési költség       
  Bontási költségek       
  Kivitelezési költségek      
  Közműfejlesztési költség 
(telekhatáron belül)   

    

  Gépek, berendezések ♦       
  Egyéb költség        
  Tartalék      
  Összesen      
* A tervezett költségek az ÁFA összegét tartalmazzák. 
♦ Az ingatlanra aktivált gépek, berendezések. 
 

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

   MFB hitel       
   Saját erő       
   Egyéb*        
  Összesen       
* Támogatás igénybevétele esetén a támogatásra benyújtott kérelmet/pályázatot is mellékelni kell (vagy ha már 
van, a Támogatási szerződést) 

 
 

3. A hitel futamideje és rendelkezésre tartás 
 

Megnevezés Év  Megnevezés Év/hó/nap 
A hitel futamideje   Rendelkezésre tartás kezdete  7   
Ebből türelmi idő8   Rendelkezésre tartás vége  

 
 
 
 

                                                 
6 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. 
7 Rendelkezési tartási jutalék max 0,2%/év  
8 A folyósítástól a türelmi idő alatt is a kamat felszámításra kerül. 
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4. Visszafizetés tervezett üteme: 
 

Visszafizetés időpontja 
(év/hó/nap) 

 

Visszafizetendő tőke 
(2. pont összesen) 

(félévente vagy évente) 
 

Visszafizetendő kamat 
(félévente) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
5. Számításoknál figyelembe vett hitelkamatláb:9 
 
 
6. Milyen támogatásokat kíván a hitelfelvevő igényelni a megvalósuló fejlesztéshez? 

Kérjük aláhúzni! 
 

− 20% kamattámogatás a MeH-től 
− 30% kamattámogatás a MeH-től 
− kamattámogatás a GyISM-től a 3. hitelcél esetén 
 
 

7. A fejlesztés tervezett kezdete és a használatbavételi időpontja /több intézmény esetén 
intézményenként/ 

 
 Kezdete 

(év/hó/nap) Használatbavétel időpontja (év/hó/nap)

I. hitelcél   
II. hitelcél   
III. hitelcél   
IV. hitelcél   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 BUBOR+2%. A kitöltéskor aktuális 6 havi BUBOR mértéke irányadó. A futamidő maximum 13 év (max. 3év türelmi idő + 
max. 10 év törlesztési idő). A hivatalos BUBOR fixingek a http://www.mnb.hu/dokumentumok/bubor2.xls alatt érhetők el. 
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8. A fenntartó valamennyi  fennálló rövid és hosszú lejáratú kötelezettsége a 
hitelkérem benyújtásának napján: 

 
a. hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek 

Kötelezettség 
Hitelintézet 

neve 
Szerződés 

kelte jellege♦ eredeti 
összege állománya*

Törlesztés ütemezése, 
véglejárat, kamatozás Biztosítékai 

       
       
       
       
       
♦ pl. forgóeszköz hitel, beruházási hitel, kapott bankgarancia, stb. 
* a hitelkérelem benyújtásakor  
 

b. alapítókkal szembeni kötelezettségek 

Kötelezettség 
Hitelező 

tulajdonos neve 
Szerződés 

kelte eredeti összege állománya* törlesztés ütemezése kamatozása 

      
      
      
* a hitelkérelem benyújtásakor 
 

c. lízing 

Lízingbe 
adó neve 

Lízing 
tárgya 

Lízing 
   típusa♦

Lízingelt 
eszköz értéke 

Lízing hátralék
  összesen* 

Lízing 
véglejárata 

Lízing 
részletek éves 

ütemezése 

       
       
       
♦pl. operatív vagy pénzügyi 
* a hitelkérelem benyújtásakor 
 

d. kezességvállalás 

Kezességvállalás 
Kezességvállalás 

kedvezményezettje 
Szerződés 

kelte eredeti összege állománya* véglejárata ütemezése 

      
      
      
* a hitelkérelem benyújtásakor 
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e. kibocsátott kötvény 

Kötvénykibocsátás Kibocsátott kötvény 
összege kelte állománya* Véglejárata 

Kamat és tőke- 
törlesztés ütemezése 

     
     
     
* a hitelkérelem benyújtásakor 
 
f. váltótartozás/váltókezesség 

Váltó Váltó 

kedvezményezettje kibocsátója 

Váltó- 
kibocsátás 

kelte értéke* lejárata kamatozása 

      
      
      
      
      
* a hitelkérelem benyújtásakor 
 
g. egyéb tartozások 

Tartozás 

kedvezményezettje oka 

Tartozás 
keletkezésének 

kelte 

Tartozás 
állománya* 

Tartozás 
kiegyenlítésének 

tervezett időpontja 

Tartozás 
kamatozása 

      
      
      
* a hitelkérelem benyújtásakor 
 
h. peres ügyek 

Per tárgya Perben álló felek Perérték Várható kilátások 
    
    
    
 

i. opciós jogok 

Opció 
tárgya 

Opció 
    jellege♦

Opció tárgyának értéke 
a kérelem benyújtásakor

Opció kötési 
Árfolyama∗ 

Opció lehívásának 
időpontja/időtartama 

     
     
     
♦ vételi v. eladási 
*az az összeg, amennyiért az opció tárgyát az opció lehívásakor meg lehet venni, vagy el lehet adni 
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I./3. A pályázó tevékenységének és a megvalósítandó Beruházás bemutatása 
 
1. A pályázó tevékenységének ismertetése (max. 2 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. 2 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 maximum 1 oldal terjedelemben kérünk nyilatkozni egyebek 
mellett az alábbiakról is: az előkészítettség, illetve a megvalósítás állapota, kiviteli tervek, 
kivitelezéssel kapcsolatos megrendelések, szerződések, a megvalósítás tervezett ütemezése, az 
üzembe helyezés várható időpontja.10

 
 
I./4. A Beruházás megvalósításának szakhatósági engedélyei 11

 
Engedély Engedélyköteles 

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. 

 
 

                                                 
10 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. 
11 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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I./5. Oktatás-szakmai információk 
 
• Az adott településen belüli, azonos célú oktatási intézmények bemutatása. 
 
• A Beruházás tárgyát képező intézményben folyó pedagógiai program összefoglalása, 

alátámasztva a következő adatokkal /összesen maximum 3 oldalban/: 
−  átlagos osztálylétszám; 
−  tantermek száma; 
−  tantárgy-felosztás: Az évi tantárgy felosztás másolata.  
−  pedagógus-tanuló arány alakulását az elmúlt öt évre vonatkozóan: 
 

 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 
Gyermekek száma      
Pedagógusok száma      
Egy pedagógusra jutó gyermekek 
száma      

 
 
I./6. Kamattámogatási kérelem12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������������.. 
Aláírás

                                                 
12 A 27/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján a kamattámogatás igénybevételének feltételeire vonatkozó 
közleményt a MeH miniszter a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében teszi közzé. 
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I./7. A hitel fedezetéül felajánlott biztosítékok felsorolása 
Adatok e Ft-ban 

 
Megnevezés 

Érték 
 

Könyv 
szerinti érték 

 

Forgalmi 
érték 

 

Lekötöttség 
mértéke (%) 

Zálogjog     
jelzálogjog ingatlanon Helyrajzi szám:     
ingóságot terhelő jelzálogjog     
zálogjog vagyonértékű jogon     
Kézizálogjog     
zálogjog a társaság vagyonán (vevőállomány, 
készletállomány, tárgyi eszközök, befektetések, 
pénzbetétek, pénzeszközök) 

    

Bankgarancia     
Kezességvállalás     
állami kezességvállalás     
állami garanciával működő    garanciaintézmények 
kezessége (Hitelgarancia Rt., Mehib Rt., stb.) 

    

természetes vagy jogi személyek által vállalt 
készfizető kezesség 

    

Óvadék     
óvadékolt készpénz     
óvadékolt bankbetét     
óvadékolt állam által kibocsátott értékpapír     
óvadékolt forintra vagy devizára szóló betéti okmány 
(pl. takarékbetétkönyv) 

    

óvadékolt részvény     
óvadékolt közraktárjegy     
óvadékolt váltó     
óvadékolt kötvény     
óvadékolt jelzáloglevél     
óvadékolt befektetési jegy     
Engedményezés     
árbevétel engedményezése     
bérleti díj engedményezése     
Egyéb     
A biztosítékok különböző kombinációban is alkalmazhatók. Az MFB Rt. hatáskörébe tartozik annak eldöntése, 
hogy mely biztosítékokat fogadja el az ügylet fedezeteként. A biztosítékok értékének fedezeti értéken számítva 
el kell érnie a hitelösszeg 100 %-át. A fedezeti érték meghatározása elsődlegesen 3 hónapnál nem régebbi 
értékbecslés vagy könyv szerinti érték alapján történik, az MFB Rt. belső szabályzatában foglaltak 
figyelembevételével. 
Az értékbecslést kérjük mellékelni. 
 
Dátum:............................................ ................................. 

Cégszerű aláírás
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I./8. A hitel futamidejére vonatkozó pénzügyi tervek 
 
Az alábbiakban felsorolt adatlapok számszaki tartalmát szöveges magyarázattal kell 
alátámasztani. Be kell mutatni a változások okát, indokát, a tervszámokat meghatározó 
gazdasági eseményeket. Az �Adatok� I/2 8. pontjában felsorolt kötelezettségeket részletesen 
kérjük mutatni. 
 

I/8/1.  Adatalapok gazdálkodó szervezetek részére 
I/8/2.  Adatlapok önkormányzatok részére 
I/8/3.  Adatlapok a kettős könyvvitelt vezető egyházi jogi személyek részére. (1.sz. 

melléklet.) Egyéb egyházi jogi személyek a 218/2000. (XII.11.) 
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő tartalommal nyújtják be 
gazdálkodási adataikat a tárgyévre, a tárgyévet megelőző évre, valamint a 
tárgyévet követő 5 évre. A tárgyévre és az azt követő 5 évre vonatkozó 
tőketörlesztési és kamatfizetési tervet az üzleti tervvel összhangban szükséges 
elkészíteni. 

I/8/4.  Adatlapok egyéb szervezetek részére. Az adatlap 4., 5., 6.sz. mellékleteit az 
egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezeteknek kell kitölteni a kettős 
könyvvezetés szabályai szerint 

 
Az adatlapok az excel táblázatok megnyitásával érhetők el! 
Az adatlapokat cégszerű aláírással ellátva szükséges megküldeni. 
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I./9. A pályázó nyilatkozatai 
 
1. Felhatalmazom a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságot (MFB Rt.), hogy a 
velem kapcsolatban álló bankoktól és hitelintézetektől teljes körű bankinformációt 
szerezzen be. 
 
Bank neve: 
Címe: 
Számlaszám:  
 
A számlavezető bankot a banktitok megtartása alól felmentem. 
 
2. Felhatalmazom az MFB Rt-t, hogy a velem kapcsolatban álló adóhatóságtól a 
tevékenységemre vonatkozóan teljes körű információt szerezzen be a döntés előkészítés 
időpontjában és a hitel teljes futamideje alatt. 
 
Ezennel felmentem az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt az adótitok megtartása alól 
 
3. 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 
 
4. 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. 
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- a biztosítékként felajánlott, illetve lekötött fedezetek rendelkezésemre állnak és nem képezik 
az önkormányzati törzsvagyon részét, a Bank által ismert terhelésen kívül harmadik 
személynek nincs olyan jogosultsága, amely a Bank követelésének a fedezetekből történő 
kielégítését akadályozná. A fedezetekkel kapcsolatos polgári jogi és büntetőjogi előírásokat 
ismerem, tartózkodom minden olyan magatartástól, amely - szerződéskötés esetén- 
fedezetelvonásnak minősül vagy a fedezet értékét csökkenti. 

 
5. Mint a közoktatási intézmény fenntartója kijelentem, hogy a fejlesztéssel érintett 
ingatlant a hitel futamideje végéig oktatási-nevelési célra hasznosítom. 
 
6. 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 és az MFB Rt. által meghatározott szervek ellenőrizzék.  
 
7. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázó neve, címe, a 
hitel összege, a Beruházás megvalósítási helye nyilvánosságra kerüljön. 

 
8. Hozzájárulok ahhoz, illetve tudomásul veszem, hogy  
a pályázó adószámát vagy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét, 
társadalombiztosítási folyószámlaszámát az MFB Rt. felhasználja a lejárt köztartozások 
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez. 
 
9. 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. 
 
10. A hitel céljaként megvalósuló beruházás a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 
hatálya alá tartozik-e. 
 Igen / nem*  
* a megfelelő rész aláhúzandó 
 
 
Kelt: ������������� 
 
 
 

Cégszerű aláírás 
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