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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. október 25-én tartandó ülésére 

 

a „Bölcsődefejlesztési program” című pályázati lehetőségről 

 
Előterjesztést készítette: Mata Zoltán előadó 

Véleményezi:  A Képviselő-testület mindhárom 

bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

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.  

 

A pályázat keretén belül lehetőség van meglévő bölcsődei intézmények fejlesztésére. A felhívás 

alapján bruttó 4 millió Ft igényelhető létrehozott férőhelyenként, melyhez 15  % önerő 

biztosítása szükséges. 

 

A felhívás alapján megvizsgálásra került, hogy körülbelül milyen gyermeklétszám vehető 

figyelembe a pályázat benyújtása tekintetében, és megállapításra került, hogy az igények 

alapján szükséges a Mátyás utcai Bölcsőde férőhelyeinek bővítése, a jelenlegi 34 gyermekről, 

48 főre. Az igényelt támogatási összegből a Bölcsőde épülete kerülne korszerűsítésre, valamint 

bővítésre, biztosítva a jogszabályi rendelkezések alapján szükséges épületrészeket, melyek 

jelenleg nem állnak rendelkezésre. 

 

Információk a pályázatról tevékenységek szerint: 

 

Maximálisan igényelhető 

támogatási összeg 

56 000 000,- Ft 

Támogatási intenzitás 85 % 

Maximális önerő összege 9 882 353,-  Ft 

 

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2018. március 19. (a 2018. november 30-ig 

benyújtásra kerülő pályázatokról a miniszter 2019. február 15-ig döntést hozhat.) 

 

A döntés alapján Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújthat be Bölcsődei 

fejlesztési program című pályázati felhívásra. A projekt keretén belül a Mátyás utcai Bölcsőde 

férőhelyeinek számát 48 főre emelheti. A támogatásból felújításra és bővítésre kerül a Bölcsőde 

épülete. 

 

Füzesgyarmat, 2018. október 17. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 



 

Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2018. (X.25.) önkormányzati határozata 

a „Bölcsődefejlesztési program” című pályázati lehetőségről 

 

Füzesgyarmat 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: bruttó 56 000 000;- Ft 

Támogatási intenzitás: 85 % 

Támogatásra maximálisan fordítandó önerő: 9 882 353;- Ft 

Pályázat benyújtási határideje: 2018. november 30. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester 


