Pályázati felhívás a hivatásos önkormányzati és
az önkéntes tőzoltóságok
tőzoltó laktanya felújításának támogatására

A tőzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos
önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok mőszaki-technikai fejlesztése, szakmai
programjának kialakításról szóló 5/2001. (BK 2.) BM utasítás 4. pontja alapján, valamint a
központi költségvetési elıirányzat terhére igényelhetı tőzoltósági célú beruházási, fejlesztési
támogatás pályázati rendszerérıl szóló 21/2009. (VII.8.) ÖM rendelet alapján az alábbi elhelyezési feltételeket javító - pályázati felhívást teszem közzé.

I.

Pályázati feltételek

A pályázaton azok a hivatásos önkormányzati tőzoltóságot fenntartó települési
önkormányzatok, valamint a mőködési területtel rendelkezı önkéntes tőzoltóságok székhelye
szerinti önkormányzatok (a továbbiakban: pályázó) vehetnek részt:
 a hivatásos önkormányzati tőzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról,
valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok szervezési
kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármő és technikai
eszköz állományáról szóló 11/2008. (XI.26.) ÖM rendelet, valamint a
Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek elhelyezési
szabályzatának kiadásáról szóló 26/2000. (BK 16.) BM utasítás alapján eszköz és
létszámbıvítésben részesült a pályázó tőzoltóság, és a fejlesztésben kapott létszám,
technikai eszközök, felszerelések elhelyezése a jogszabályban meghatározott
követelmények szerint a laktanya felújításával és részleges bıvítésével optimális
mértékben biztosíthatók.
 a központosított elıirányzatból származó támogatás (a továbbiakban támogatás) akkor
nyújtható az általános forgalmi adó (áfa) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség
alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán áfa-levonási joga
nincs, melyre vonatkozón pályázónak nyilatkoznia kell.
 Követelmény, hogy az épület felújítása mellett az üzemeltetési költségeket is
fajlagosan csökkenteni kell az energiatakarékossági lehetıségek felújítás során történı
megvalósításával.
•

Laktanya épület hıtechnikai adottságainak javítása, hıveszteségének
csökkentése, (utólagos külsı hıszigetelés, külsı nyílászáró csere)

•

Laktanya épület főtési, hőtési és használati melegvíz rendszerének
korszerősítése, melyhez kapcsolható a világítási rendszerek korszerősítése

1. A pályázatnak tartalmaznia kell:
a.) A pályázó nevét, címét, telefonszámát, adószámát és pénzforgalmi
jelzıszámát.
b.)
A pályázott felújítás pontos megnevezését, fıbb paramétereit, a felújításra
vonatkozó árajánlatot, vagy tervezıi költségbecslést. A pályázatban röviden be
kell mutatni az elvégzendı felújítást, korszerősítést és számításokkal kell
alátámasztani az elvégzett munkák által elért energia-megtakarítást, az alábbi
adatok megadásával.
A felújítás korszerősítés várható költsége:
Az igényelt támogatás összege:
A várható éves üzemeltetési költségmegtakarítás:
(eFt)
A megtérülés ideje: = Felújítási költség
Üzemeltetési költség megtakarítás évi (eFt)

mFt
mFt
mFt

A fejlesztés várható élettartama:

év

év

c.) a tőzoltóságnál meglévı jelenlegi elhelyezési feltételek részletes leírását, a
meglévı laktanyaépület nem megfelelı épületfizikai, energetikai, mőszaki
állapotát bizonyító mőszaki leírást,
d.) a saját forrás biztosítását igazoló okmányokat. Nem vehetı figyelembe saját
forrásként a tőzoltóság központi költségvetésbıl mőködésre kapott támogatása.
e.) hitelfelvételi szándék esetén a hitelfedezeti szándék képviselı testületi
határozatát. Az állami támogatások együtt – a pályázati felhívás 1. h.)
pontjában meghatározott esetet kivéve – nem haladhatják meg a beruházási
összköltség 90 %-át.
f.) A pályázathoz be kell csatolni a pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy:
fa) a pályázat alapján felújított létesítményt hasznosítja, és az általa fenntartott
tőzoltóság részére használatba adja.
fb) a pályázati forrásból felújított létesítmény tekintetében tudomásul veszi a
10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történı
bejegyzését. Az ingatlan elidegenítése a fenti feltételeknek való megfelelés
esetében – a 10 éves idıtartamot követıen is – csak a mőszaki
megvalósításhoz felhasznált állami támogatás visszafizetése mellett
történhet, amely alól felmentést csak jogszabályi rendelkezés illetve a
miniszter adhat.

fe) nyilatkozatát arról, hogy az önrészt az 1.h) pontban meghatározott
formában a laktanya felújítás megvalósításához biztosítja. A saját forrás

rendelkezésre állását igazoló okmányokkal vagy képviselıtestületi
határozattal a pályázat beadásakor igazolni kell.
Az igényelhetı támogatás maximális mértéke:
h.) Saját forrásként (önrészként) a felújítási munka teljes bekerülési költségének
legalább 20 %-a a pályázót terheli.
A támogatás mértéke legfeljebb a tényleges bruttó bekerülési költség 80 %-a,
további 5 %-kal növekszik, amennyiben a pályázó önkormányzat a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések
jegyzékérıl szóló 240/2006. (XI.30.)Korm. Rendelet melléklete alapján a
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, és a KTv.
VI. melléklet 1. pont szerint a pályázat beadását megelızı évben az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok között szerepel.
Az erre vonatkozó igazolást a pályázathoz csatolni kell. Ebben az esetben a
saját forrás mértéke a felújítási munka teljes bekerülési költségének legalább
15 %-a.
Az igényelhetı állami támogatás maximális értéke – pályázatonként – azonban
egyik esetben sem lehet több 40 millió forintnál.

II. A pályázat benyújtási és lebonyolítási rendje

2. A laktanya felújítása a pályázó önkormányzat megvalósításával történik.
3. A laktanya felújítás megvalósításához éves szinten a mindenkori költségvetési
törvény rendelkezéseinek megfelelıen a tőzvédelmi bírság és a biztosítók
tőzvédelmi hozzájárulásából (1,5 %-ból) befolyó pénzügyi forrás biztosítja a
pénzügyi fedezetet, a pályázati összeget.
4. A pályázatokat az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra (a
továbbiakban: megyei igazgatóság), a fıváros esetében az OKF-re lehet
benyújtani, 1 eredeti példányban, valamint CD lemezen is, zárt borítékban,
vagy csomagban.
A pályázatok benyújtásának határideje jelen pályázati felhívás közzétételét
követı 60 nap.
A pályázatot határidıben benyújtottnak kell tekinteni, amennyiben a határidı
utolsó napján a pályázat postára adásra került. Amennyiben ez nem
munkanapra esik, úgy a határidı utolsó napja az ezt követı elsı munkanap.
5. A megyei igazgatóságok a beérkezett pályázatokat szakmai véleményükkel
ellátva a beérkezést követı 15 napon belül kötelesek felterjeszteni az OKF-re.
6. Amennyiben a pályázat az 1. pontban felsorolt dokumentumok valamelyikét
nem, illetve hiányosan tartalmazza, illetve ha a döntés-elıkészítés során a
pályázat további részletezése, pontosítása szükséges úgy az OKF a pályázót 8

napos határidı kitőzésével, egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel a
hiánypótlás tárgyának meghatározásával, melynek keretében az elıírt
dokumentum egyszeri alkalommal pótolható, illetve a pályázat egyszeri
alkalommal kiegészítésre kerülhet. A pályázó a hiányt határidıben pótolja, ha
a hiánypótlási határidı utolsó napján a felszólításban meghatározott
dokumentumok, illetve a pályázat kiegészítése postára adásra kerültnek az
OKF felé.
A hiánypótlási határidı nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs
helye igazolásnak. A hiánypótlási határidı elmulasztása, illetve a nem teljes
körő hiánypótlás a pályázat elbírálásából történı kizárását eredményezi,
melyrıl az OKF a hiánypótlási határidıt követı 15 munkanapon belül értesíti a
pályázót.
A támogatás felhasználásának végsı határideje 2011. junius 30. Az ezen
határidıig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi
költségvetésbe.
III. A pályázatok elbírálásának rendje

7. A pályázatokat szakmai bizottság értékeli.
A bizottság elnöke:
az OKF Fıigazgatója
A bizottság tagjai:
az OKF Gazdasági Fıigazgató-helyettese
az OKF Mőszaki Fıosztály vezetıje
az OKF Veszélyhelyzet-kezelési Fıigazgató-helyettesi Szervezet
képviselıje
a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóságok Országos Szövetségének
képviselıje
a Létesítményi és Önkéntes Tőzoltók Országos Szövetsége
az Önkormányzati Minisztérium Képviselıje
az Országos Önkormányzati Szövetségek által delegált képviselık,
összesen 3 fı.
A bizottság üléseirıl emlékeztetı készül, amely tartalmazza az elbírálás során
tett észrevételeket, a pályázatok értékelését, az értékelés legfontosabb
szempontjait, továbbá a véleményezésre jogosultak javaslatait a döntést hozó
miniszter részére.
A
beérkezı
pályázatok
mennyiségének
és
indokoltságának
figyelembevételével a bírálóbizottság a laktanya felújítások elıkészítésének
gyorsítása érdekében legfeljebb 3 évre megvalósítási sorrendet javasolhat a
döntéshozó részére.
A bizottság értékelése alapján a Fıigazgató javaslatot készít az Önkormányzati
Miniszter részére. A nyertes pályázatokról és a laktanya felújítások
megvalósítási sorrendjérıl a miniszter dönt.

8. Központi támogatás csak a megvalósíthatósági tanulmány szakmai értékelése által
összességében legelınyösebb megoldásra adható.

9. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidıt – hiánypótlás esetén a hiánypótlási
határidıt – követı 90 napon belül történjen meg.

10. A pályázatok elbírálásáról a pályázókat a döntéstıl számított 15 napon belül
értesíteni kell.
11. A nyertes pályázóval a felújítás megvalósításáról, annak pénzügyi lebonyolításáról
és az elszámolás feltételeirıl az OKF támogatási szerzıdést köt. A megállapodásban
foglaltak érvényesítésével az OKF a BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-t bízza meg. A laktanya felújítás tervezési
kivitelezési stb mőszaki szakmai ellenırzésére annak felügyeletére az OKF jogosult.
A munkák megkezdése elıtt az OKF szakmai közremőködése, véglegesítés elıtt
jóváhagyása szükséges.

IV. Egyéb rendelkezések

2. A pályázati felhívásban foglaltak végrehajtása tekintetében a tőz elleni
védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)
korm. rendelet, a központi költségvetési elıirányzat terhére igényelhetı
tőzoltósági célú beruházási, fejlesztési támogatás pályázati rendszerérıl szóló
21/2009. (VII. 8.) ÖM rendelet, az államháztartásokról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht.) és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet (Ámr.) rendelkezései az irányadóak.
3. A tőzoltó laktanya felújítás a hatályos közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi
CXXIX. Törvény, valamint az építési tevékenységekre vonatkozó
jogszabályok által meghatározott közbeszerzési eljárás, lefolytatása útján
valósulható meg.
4. A mőszaki megvalósulással összefüggı kérdésekrıl a pályázókat az OKF
Mőszaki Fıosztálya részletesen tájékoztatja.

Budapest, 2010. március. 12.

Dr. Tatár Attila tő. altábornagy sk.
fıigazgató

