Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. január 29-én tartandó ülésére
Tárgy: Bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A pénzügyminiszter, a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértve
pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatási fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési
program cím terhére, bölcsődék felújítására és építésére vonatkozóan.
Pályázatot nyújthatnak települési önkormányzatok a pályázó, olyan önkormányzat lehet,
melynek meglevő, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt, férőhelybővítéssel járó
bölcsődei vagy mini bölcsődei ellátás céljából való átalakításra szánt vagy jelenleg, egyéb
más célra használt ingatlan, vagy újépítési telek 100%-ban a pályázat benyújtásakor már a
pályázó tulajdonában van.
A pályázat célja: új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény létrehozása (új épületben, vagy
korábban bölcsődei célra működtetett épület újranyitásával, vagy nem bölcsődei funkciót
betöltő épület átalakításával, felújításával);
Esetünkben az Izsák Kodály Zoltán utca 2. szám alatti óvoda telkén megvalósítható a
beruházás.
A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A támogatás mértéke: új bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlan kiváltással vagy
meglévő épület bővítése esetén: max. 300 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 8
millió Ft azzal, hogy a biztosítandó saját erő mértéke az adóerő képességtől függvényében a
beruházási összköltség 5 %-a.
A felhívás alapján megvizsgálásra került, hogy körülbelül milyen gyermeklétszám vehető
figyelembe a pályázat benyújtása tekintetében, és megállapításra került, hogy az igények
alapján szükséges az új építésű bölcsőde férőhelyeinek kialakításának, 36 főre. Az igényelt
támogatási összegből a bölcsőde épülete kerülne megépítésre, valamint berendezésre,
biztosítva a jogszabályi rendelkezések alapján szükséges épületrészeket.
Maximálisan
igényelhető
támogatási összeg
Támogatási intenzitás
Maximális önerő összege

288.000.000.- Ft
95 %
15.157.895.- Ft

Projekt maximális költsége

303.157.895.- Ft

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: 2019. március 18.
b) papír alapon történő benyújtás: 2019. március 19.
E határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap
érvénytelen.
Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom a pályázat benyújtását és a szükséges önerő biztosítását.
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Izsák Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok
támogatási fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program cím terhére meghirdetett Bölcsődei
fejlesztési program című pályázati felhívásra. A pályázathoz szükséges önerőt 2019. évi
költségvetésében biztosítja. A támogatás elnyerése esetén a felhívásban foglaltakat magára
nézve elismeri és betartja.
Igényelhető támogatás: 288.000.000.- Ft
Támogatási intenzitás: 95 %
Támogatásra maximálisan fordítandó önerő: 15.157.895.- Ft
Pályázat benyújtási határideje: 2019. március 19.
Felhatalmazza a Polgármester, hogy a pályázat előkészítésével, benyújtásával és az önerő
biztosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. március 19.
Felelős: Mondok József polgármester.

