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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP 
 
E-szám: 81/2018. 
 
Tárgy: Döntés a Pénzügyminisztérium által „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei 
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” címen 
kiírt pályázaton való részvételről, valamint az önrész biztosításáról 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés  
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
Nagykovácsi, 2018. augusztus 30. 
 
 jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. augusztus 30. 
 
 
 polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Pénzügyminisztérium pályázatot írt ki „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” címmel, a pályázati 
felhívás kódja: PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018. A pályázati felhívás bölcsődék, 
mini bölcsődék férőhelybővítésének fejlesztését célozza meg. A pályázat lehetőséget 
biztosít az önkormányzatok számára egyrészt új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény 
létrehozására, másrészt a már működő, önkormányzati tulajdonban lévő 
bölcsődeépület átalakításával további férőhelyek kialakítására. A 10.000 fő alatti 
lakónépességgel rendelkező települések legfeljebb 3 pályázatot nyújthatnak be. Az 
igényelhető támogatás összege új bölcsőde építése vagy bővítése esetén minimum 
60 millió, maximum 400 millió forint. A támogatás intenzitása az egy lakosra jutó 
adóerő-képesség függvénye, Nagykovácsi esetében 95%. 
 
A pályázat keretében lehetőség nyílik a 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14., hrsz. 
4420/115 ingatlanon lévő Lenvirág Bölcsőde bővítésére. 
 
A Lenvirág Bölcsőde 2015-ben megépült úgy, hogy az épület a későbbiekben még két 
csoportszobával és a védőnői épülettel bővíthető legyen. A vonatkozó jogerős építési 
engedély és terv tartalmazza a bővítéssel kapcsolatos tervlapokat is. A bővítésre 
vonatkozó, aktualizált tervezői költségvetési kiírás elkészült, amely költségoptimalizált 
módon felel meg az érintett összes szakág – építészet, statika, gépészet, 
épületvillamosság, kert-térburkolat – tekintetében az azóta szigorúbbá vált 
hőszigetelési és egyéb előírásoknak, valamint tartalmazza az organizációt is. Ez 
alapján indikatív kivitelezői ajánlatot kértünk a Jánosik és Társai Kft.-től. Az 
eszközbeszerzésekre pedig a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat összeállította 
az ún. eszközlistát, melynek tételei az internet alapján kerültek beárazásra. Ennek 
alapján a projekt összköltsége bruttó 164.170.577,- forint, amelynek 95%-a, 
155.962.048,- forint vissza nem térítendő támogatás, a fennmaradó 5%-ot, 8.208.529,- 
forintot pedig az Önkormányzatnak önerőként kell biztosítania. A pályázati önrész 
összegét az Önkormányzat a 2019. évi költségvetés terhére tudja biztosítani. 
 
Döntési lehetőség: A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. augusztus 30. 
 

Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                             polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tárgy: Döntés a Pénzügyminisztérium által „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei 

ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” címen 

kiírt pályázaton való részvételről, valamint az önrész biztosításáról 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatási kérelmet nyújt be az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” címen kiírt pályázatra, és az 

ehhez szükséges, 5% arányú, 8.208.529,- forint összegű önrészt a 2019. évi 

költségvetés terhére biztosítja. A támogatási kérelem tárgya a Lenvirág Bölcsőde 

épületének két csoportszobával és kiegészítő helyiségekkel történő bővítése, ezáltal 

a férőhelyek számának megnövelése a 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14., hrsz. 

4420/115 ingatlanon. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 


