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Tisztelt Képviselő-testület!
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program VEKOP-6.1.1-15 azonosítószámmal
rendelkező „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” pályázati kiírás
keretében lehetőség nyílik arra, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
pályázatot nyújtson be bölcsődei férőhelyek bővítésére valamint meglévő férőhelyek felújítására.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának közigazgatási területén a családban
nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása és nevelése feladatokhoz
kapcsolódó bölcsődei ellátást a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (továbbiakban: FEBI)
biztosítja. A szakmai munka jelenleg öt helyszínen valósul meg, a férőhelyek száma 328 fő. A
Varázskert Bölcsőde megnyitása jelentősen csökkentette a fel nem vett gyermekek létszámát, azonban
az elmúlt három nevelési év adatai mégis azt mutatják, hogy ismét folyamatosan növekszik a
férőhelyhiány miatt elutasított gyermekek létszáma.(A 2013/14-es nevelési évben 28 fő míg a 2014/15
nevelési évben már 49 gyermek került elutasításra férőhely hiány miatt.)
A pályázati kiírás szerint előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a felújítás mellett a bölcsődei
férőhelyek számát is növelik, valamint a fővárosi Integrált Településfejlesztési Stratégiában található
akcióterületi helyszínen valósulnak meg. A Ráday utca 46. szám alatt található bölcsődei épület
mindkét kritériumnak megfelel.
A pályázat előkészítése során előzetes műszaki dokumentáció összeállítására és költségbecslésre
került sor, mely alapján megállapítható, hogy a Ráday utca 46. szám alatt található bölcsődei épület
átalakításával, kibővítésével lehetőség van egy tíz fős új csoportszoba kialakítására. Mindezek mellett
a beruházás keretei között a teljes épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, részleges
akadálymentesítés, szintráépítés, valamint megújuló energiaforrás alkalmazása is megvalósulhat. A
kivitelezés előreláthatóan hat hónapot vesz igénybe.
A pályázat keretében maximálisan elnyerhető támogatás bruttó 400 millió forint, a támogatás
intenzitása 100 százalék, önerő bevonását nem igényel. A költségvetésből a tervezői költségbecslés
alapján bruttó 350 millió forint a beruházás költsége. A fennmaradó 50 millió forint tartalmazza az
előkészítés, az eszközbeszerzés, a pályázatban előírt nyilvánossági kötelezettségek, a szakmai
megvalósítás és a kötelező tartalék költségeit.
Amennyiben Önkormányzatunk sikeresen pályázik a VEKOP-6.1.1-15. pályázaton, abban az esetben a
kivitelezés alatt a Ráday utca 46. szám alatt található Aprók háza bölcsőde vonatkozásában az
intézmény összes bölcsődei csoportja szüneteltetésre kerülne. Ebben az esetben 100 férőhelyre nem
tudunk gyermekeket felvenni. A bölcsődébe járó gyermekek ellátása a kerület 4 bölcsődéjében
elosztva, az adott bölcsőde engedélyezett létszámáig megoldható. (bölcsődénként kb. 12 gyermek) Ez
azt jelenti, hogy a beruházást megelőző időszakban az Aprók háza bölcsőde nem vesz fel újabb
gyermekeket (kb. 40 fő) a projekt megvalósulásáig illetve a többi bölcsőde is 10-12 gyermekkel venne
fel kevesebbet, hiszen az Aprók házában maradó kb. 60 fő gyermeknek az ellátását biztosítani
szükséges.
Nyertes pályázat esetén a beruházást követően az új 10 férőhelyes csoportszobához kapcsolódóan
növekedni fog a fenntartási költség, tekintettel arra, hogy a létszámnövekedés három szakember (2 fő
kisgyermeknevelő, 1 fő dajka) alkalmazását teszi szükségessé. A három új alkalmazott munkabérének
éves költsége az előzetes becslések alapján 7 millió forint.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat benyújtását, nyertes pályázat esetén
pedig a megvalósítását támogatni szíveskedjen.
Budapest, 2016. április 18.
Zombory Miklós s.k.
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1. pályázatot nyújt be a VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási
aktivitásának növelése” pályázati felhívásra „Ráday u. 46. szám alatt található
bölcsőde férőhelybővítése és felújítása” címmel,
2. nyertes pályázat esetén a beruházás ideje alatt a bölcsődei férőhelyek számának
időszakos csökkenését tudomásul veszi, valamint az intézmény férőhelybővítéséhez
kapcsolódó fenntartási többletköltségek biztosítását vállalja,
3. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódó, valamint a
támogatás elnyerése esetén a végrehajtással összefüggő szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2016. május 03.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

