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Tisztelt Képviselő-testület!

A bölcsődei férőhelyek számának bővítése szükségessé vált, mivel a jelenlegi 255 férőhelyen 
nem tudja ellátni  az  Önkormányzat  az  egyre  növekvő igényeket.  Az idén  több mint  250 
bölcsődei férőhely iránti kérelmet kellett elutasítani.  

Az új Széchenyi Terv keretén belül többek között lehetőség van a Szociális alapszolgáltatások 
és  gyermekjóléti  alapellátások  infrastrukturális  fejlesztése  címmel  kiírt  pályázaton  való 
részvételre. 
A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztését célzó komponensek célja a gyermekek 
védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  által  nevesített 
gyermekjóléti  alapellátások  köréből  a  gyermekek  napközbeni  ellátását  szolgáló  bölcsődék 
infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése, és új férőhelyek 
létesítése.  

A  KMOP-4.5.2-11  kódszámú  pályázat  keretösszege  1,6  Mrd  Ft,  a  támogatható  pályázók 
száma  várhatóan  11  pályázó.  A  pályázók  felsorolása  között  a  helyi  önkormányzatok  is 
szerepelnek.     

A  Felhívás  szerint,  önállóan  támogatható  tevékenységként  támogatás  igényelhető  új 
bölcsődék létrehozásához, és a már működő bölcsődéket érintő infrastrukturális fejlesztések 
megvalósításához, feltéve, hogy a fejlesztés kapacitásbővülést eredményez. 
Ilyen például: 

- bölcsődei ellátást nyújtó intézmények épületeinek/helyiségeinek bővítése, átalakítása, 
felújítása, állapotjavítása,

- funkciójukat  vesztett  épületek  hasznosítása,  (bővítése,  átalakítása,  felújítása, 
állapotjavítása) az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben.

Egy  telephelyet  érintő  fejlesztés  esetén,  ha  az  érintett  intézmény  egy  vagy két  bölcsődei 
csoporttal működik, a pályázat keretében elvárás egy új bölcsődei csoport létrehozása. Három 
vagy  annál  több  bölcsődei  csoport  működése  esetén  a  meglévő  kapacitásokat  25  %-os 
mértékkel kell növelni. 

Eszközbeszerzésre a pályázattal kizárólag új eszközök beszerzése támogatható.   
Ide tartozik: 

- a  pályázattal  fejleszteni  kívánt  alapszolgáltatás/alapellátás  nyújtásához  szükséges 
eszközök, berendezések, bútorok beszerzésére,

- az  alapszolgáltatáshoz/alapellátáshoz  kapcsolódó  IKT  infrastruktúra  fejlesztése, 
hálózati rendszerek kiépítése,

- bölcsőde és családi napközi fejlesztés esetén kizárólag az olyan játszótéri eszközök 
beszerzése  számolható  el,  amelyek  tanúsítvánnyal  rendelkeznek  arra  vonatkozóan, 
hogy  a  Felhívásban  megjelölt  célcsoport  (0-4  éves  korosztály)  igényeinek 
megfelelnek. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelentő feltételek:
- a pályázó vállalja, hogy a projektmenedzsmentbe a kisgyermekellátás területén jártas 

szakembert vesz fel,
- a pályázó a minimálisan előírt férőhelyszám bővítés feletti kapacitásbővítést tervez,
- a  bölcsőde  szakmai  programjában  bemutatott  feladatok  ellátására,  a  fejlesztéssel 

érintett  intézményben  szakmai  segítő  szakembereket  alkalmaz  (gyógypedagógus, 
pszichológus,  fejlesztő  pedagógus)  és  az  erről  szóló  nyilatkozatot  benyújtotta, 
valamint ezt a tényt a szakmai programjában rögzítette.  

 
A  KMOP-4.5.2-11  kódszámú  Felhívásra  minimálisan  30  millió  forint,  maximálisan  150 
millió forint igényelhető.

A Felhívás keretében megvalósítandó projekthez minimálisan az elszámolható költség 10 %-
nak megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.  Amennyiben a maximálisan pályázott 
összegtől magasabb a bekerülés költsége, úgy azon részre is biztosítani kell az önerőt. 

A pályázat benyújtására 2011. november 14. napjától 2012. január 9. napjáig van lehetőség. 

 Az új Széchenyi Terv keretén belül a Nevelési intézmények fejlesztését is tervezik. 

Ferencvárosban  1459  óvodai  férőhely  van.  2011.  májusban  395  gyermeket  vettek  fel  az 
óvodákba, az elutasítottak száma 41 gyermek volt. Jelentős, 207 fő a IX. kerületi óvodába 
felvett,  de átirányított,  tehát nem a kérelmező lakóhelye  szerinti  legközelebbi intézménybe 
felvett gyermekek száma. 
A  közoktatási  intézmények  kapacitásbővítésének  célja  a  települések  népességmegtartó 
képességének, a települések fiatal,  képzett  munkaerőt  megtartó  lehetőségeinek növelése,  a 
helyi  szükségletekre  és  településszerkezetre  épülő  közszolgáltatások  racionális  és 
költséghatékony működésének kialakítása.

A  kiírás  kiemelt  célja  az  óvodai  férőhelyszám  bővítése,  valamint  a  hiányzó  kapacitások 
bővítése,  ezért  kapacitásbővítést  /  új  kapacitások  létrehozását  eredményező  fejlesztések 
támogathatóak. A pályázati kiírás célja továbbá a kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és 
eszközök  beszerzésének  támogatása  a  minőségi  nevelés  feltételeinek  megteremtése 
érdekében.  

A pályázat várhatóan 2011. novemberében kerül kiírásra. 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy támogassa pályázat benyújtását bölcsődei és 
óvodai férőhelyek bővítésére vonatkozóan. 

Budapest, 2011. október 28.

         
Formanek Gyula s.k.

       alpolgármester



1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az új Széchenyi Terv keretében
1. a KMOP-4.5.2-11 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 

infrastrukturális  fejlesztése”  című  felhívásra  pályázatot  nyújt  be  a  1098  Budapest,  Dési 
Huber u. 9. sz. alatti Bölcsőde felújítása, kapacitásának növelése céljából.

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. január 09.

2.  a  pályázati  önrész  összegét  (saját  forrás)  a  pályázat  eredményes  elbírálása  esetén 
költségvetésben elkülönítetten biztosítja.

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: pályázat eredményes elbírálását követően

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az új Széchenyi Terv keretében
1. a KMOP-4.6.1-11 sz.,  „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati felhívás kiírását 
követően, óvodai férőhely kapacitás bővítésére pályázatot nyújt be,
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: pályázat benyújtási határidejének utolsó napja

2.  a  pályázati  önrész  összegét  (saját  forrás)  a  pályázat  eredményes  elbírálása  esetén 
költségvetésben elkülönítetten biztosítja. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: pályázat eredményes elbírálását követően

Határozati javaslat

A Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
dönt,  hogy  az  új  Széchenyi  Terv  keretében  kiírásra  került  KMOP-4.5.2-11  kódszámú, 
„Szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti  alapellátások  infrastrukturális  fejlesztése” 
című,  továbbá  a  „Nevelési  intézmények  fejlesztése” című  pályázatok  előkészítő 
tevékenységeinek  költségére  (szakértői  díj,  tervek,  megvalósíthatósági  tanulmány,  stb.) 
12.500.000 forintot biztosít a 2011. évi költségvetés terhére.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: költségvetés módosításának hatályba lépése
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