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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. szeptember 20.-i ülésére 

TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tárgy:     Régi óvoda ingatlan áttervezése 
 
 
Előterjesztő:    Schulcz József polgármester  
    Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Előkészítő:   Dr. Kökényesi Imre alpolgármester 

 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Vidékfejlesztési hivatal visszavonta a falumegújítás pályázat leadási szeptemberi 
határidejét. Pontos időpont még nincs, de október , legkésőbb novemberre várjuk a benyújtási 
időszakot. 

Idejében el kell azon gondolkodni és megterveztetni a Régi óvoda épületének áttervezését, 
hiszen a tervdokumentációk elkészítésének van egy szükséges átfutási ideje. 

A támogatási intenzitás akár 100%-is lehet. 

Az elnyerhető keret : 
maximum 200.000 Euro (amely kistérségenként változik, ennek mértékét minden esetben 
egyeztesse kolléganőnkkel) 

Támogatás vehető igénybe: 

a) 16helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró 
alábbi épületek, épületrészek külső felújítására (a továbbiakban: 1. célterület): 

1: települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, 

2: település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek, 

3: helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez 
közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek, 

4: az 1), 2) és 3) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, 
parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztésére, 

5: az 1), 2) és 3) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítására, 
felújítására; 
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b)17 a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések  

1: védelem alatt nem álló közparkok, 

2: pihenőhelyek, 

3: sétautak, ide nem értve az utak mentén elhelyezkedő járdákat, 

4: az 1)pontban meghatározott útvonalak mentén zöld felületek, látvány és használati 
térelemek kialakítására, meglévők fejlesztésére; 

5: alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek 
javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak 
történő megfeleltetésére (a továbbiakban: 3. célterület), így a piac területén: 

5/a fedett és fedetlen elárusítóhelyek, 

5/b egyéb üzlethelyiségek, 

5/c egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek, 

5/d raktárak, 

5/e szociális és hatósági helyiségek, 

5/f szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátására, parkoló, 
út, 

5/g szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők fejlesztésére, 

5/h a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések 
beszerzésére; 

6: kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a 
játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően (a 
továbbiakban: 4. célterület). 

 
A fenti pályázat mellet novemberbe várható UNIÓS MVH által kiírt nagyobb pályázati 
lehetőség. 


