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E l ő t e r j e s z t é s 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 19-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.11. pontja szerint „ Mini bölcsődei férőhelyek 

kialakításának támogatására.” 

 

Pályázatot nyújthat be a 10.000 főnél kisebb lakosságszámú, 20.000 forint egy lakosra jutó 

adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzat, amely településen nem működik 

bölcsőde, mini bölcsőde, továbbá a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt. 

 

Izsák város Önkormányzata mindhárom feltételnek megfelel: 

- a 2016. január 1-i állapotnak megfelelő lakosság száma: 5.944 fő, 

- az egy főre jutó adóerő-képesség:  19.576 Ft 

- a 3 év alatti lakosságszám:  171 fő. 

 

A pályázat célja: központi költségvetési forrás biztosítása a pályázó önkormányzat szerinti 

településen önkormányzati tulajdonú és fenntartású mini bölcsőde kialakítására. 

 

Az új mini bölcsőde kialakítása történhet: 

a) önkormányzati tulajdonú épület átalakításával, ideértve az egységes óvoda- bölcsőde 

átalakítását is, 

b) új épület vásárlásával és átalakításával. 

 

Esetünkben az Izsák Kodály Zoltán utca 2. szám alatti óvoda épületének átalakítását 

tervezzük. 

 

Nem nyújtható be támogatási igény: 

a) a cél eléréséhez nem szükséges felújításokra, fejlesztésekre, 

b) irodaépület kialakítására, ideértve a vezetői irodát is, 

c) főzőkonyha, előkészítő, raktár kialakítására, 

d) út, járda, parkoló kialakítására, felújítására, bővítésére, valamint 

e) számítástechnikai, irodai eszközök, szállítóeszközök,gépjárművek és egyéb anyagok 

beszerzésére. 

 

A beruházási költség 70 %-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás. 
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A benyújtott pályázatban megjelölt kivitelezési helye a pályázat benyújtását követően nem 

változtatható meg. 

 

A pályázó a beruházás megvalósításával vállalja: 

a) új- a Gyvtv.-ben rögzített szervezeti formában működtetett-mini bölcsőde létrehozását, 

egyúttal a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés legkésőbb az elszámolás 

lezárásáig történő megszervezését, 

b) a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelő bölcsődei ellátás 

biztosítását, amelynek keretében 

ba) a nevelés és gondozás feltételeit, így különösen a szülő közreműködésével történő 

fokozatos beilleszkedés lehetőségét, a felszerelési jegyzékben az adott ellátási forma 

tekintetében meghatározott textíliát, bútorzatot, egyéb eszközöket és felszerelést, a 

játéktevékenység feltételeit, a szabadban való tartózkodás feltételeit, és 

bb) a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének 

megfelelő étkeztetést azzal, hogy mini bölcsődében az étkeztetést a közétkeztetésre 

vonatkozó táplálkozás- egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben 

foglaltaknak megfelelően látja el. 

 

A mini bölcsődében lévő csoportszoba hasznos alapterülete nem lehet kevesebb, mint 3 

m2/fő, továbbá biztosítani kell fürdőszobát és egy öltözővel egybekötött átadót a gyermekek 

számára. A mini bölcsőde létesítéséhez irányadónak az OTÉK-ot kell tekinteni. 

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

 

A támogatás mértéke: maximálisan 10 millió forint azzal, hogy a minimálisan biztosítandó 

saját erő mértéke a beruházási összköltség 5 %-a. 

 

Amennyiben a Pályázót adólevonási jog (ÁFA) nem illeti meg a támogatásból finanszírozott 

beruházás során felmerült kiadásaival kapcsolatban,a pályázat elbírálása és az elszámolás 

során a pályázatban szereplő beruházás ÁFÁ-val növelt ( bruttó) értéke kerül 

figyelembevételre. Izsák város Önkormányzata e beruházás kapcsán nem rendelkezik ÁFA 

levonási joggal. 

 

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a belügyminiszter által üzemeltetett ebr42 

önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen 

történik. 

 

A pályázati adatlapot és a mellékletként előírt dokumentumokat a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságára történő postai úton való megküldésével vagy az 

Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet papír alapon benyújtani egy eredeti és egy 

hitelesített másolati példányban. 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  

a) elektronikus feltöltés lezárása: 2017. szeptember 28. 16 óra 

b) papír alapon történő benyújtás: 2017. szeptember 29. 

 

E határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap 

érvénytelen. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom a pályázat benyújtását és a szükséges önerő biztosítását. 

 

I z s á k, 2017. szeptember 11. 

 

                                                                                          (: Mondok József:) 

                                                                                              polgármester 

                                                                        

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti „Mini 

bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” vonatkozó felhívásra. 

A kizárólagos tulajdonát képező Izsák Kodály Zoltán u.2. szám ( hrsz: 2016/1) alatti 

ingatlanon átalakítással létrejövő mini bölcsőde beruházásának összköltsége                       Ft, 

ebből pályázott támogatás                           Ft, az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből 

biztosítandó önerő 

                                  Ft. 

Felhatalmazza a Polgármester, hogy a pályázat előkészítésével, benyújtásával és az önerő 

biztosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal, illetve 2017. szeptember 28- 

Felelős:   Mondok József polgármester. 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 


