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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Pályázati felhívás jelent meg a Széchenyi Terv Plusz Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
(RRF) keretében, Magyarország Kormánya és az Európai Unió finanszírozásával, RRF-1.1.22021 azonosító számmal, „Bölcsődei nevelés fejlesztése" címmel.
-

A támogatás célja: új bölcsődei ellátást nyújtó férőhelyek létrehozása.
Támogatható tevékenységek: Új bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei férőhelyek
létrehozása új ingatlan építésével, meglévő ingatlan átalakításával, meglévő bölcsőde
bővítéssel.

-

Támogatást igénylők köre: legalább 3000 fő lakónépességű települések a) helyi
önkormányzatai

-

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

-

Támogatás elnyerésének módja: standard kiválasztási eljárás

-

Támogatás minimum összege: 50 000 000 Ft

-

Támogatás maximum összege 1440 000 000 Ft, de a pályázati kiírási korlátokat
figyelembe véve meglévő működő intézmény/szolgáltatás bővítése esetén

férőhelyenként bruttó 12,5 millió forint/férőhely költség számolható el. Legfeljebb 3 mini
bölcsődei csoporttal, és csoportonként legfeljebb 8 fővel számolva bruttó 360 000 000
Ft-os támogatás igényelhető.
-

Pályázati benyújtási határidő: 2022 január 5.

A pályázati kiírás teljes tartalma elérhető a www.palyazat.gov.hu
https://www.palyazat.gov.hu/rrf-112-2021-blcsdei-nevels-fejlesztse- link alatt.

honlapon:

Bölcsődei férőhely bővítésre a kerületben igény van, különösen mini bölcsőde és időszakos
gyermekfelügyeleti csoport fejlesztésre, ezért a Dezső utca 8. sz. alatti épület bölcsődei
átalakítására 2019-ben vázlattervek is készültek már. Tekintettel a pályázati rövid határidőre,
jelen pályázati felhívásra a korábbi vázlatterv alapján, annak kis mértékű átalakításával,
aktualizálásával készül a pályázat. A pályázati megalapozó tanulmány készítéséhez a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde vezetője biztosítja a szakmai
információkat, alátámasztó adatokat.
A 2021. évi építőipari árak (és áremelkedési tendencia), valamint a meglévő épület műszaki
állapota alapján, tervezői és kivitelezői előzetes konzultációkra alapozva, a becsült költségek
összesen (pályázatírás, tervezés, kivitelezés és eszközbeszerzés, műszaki ellenőrzés,
projektmenedzsment, nyilvánosság és tartalékkeret) 650 000 000 Ft önrész és 360 000 000
Ft támogatás tervezését indokolják. Az önrészt a 2022. évi költségvetési rendelet céltartalékok
közé kerül tervezésre.
Tekintettel arra, hogy standard eljárásban történik a döntéshozatal, ahol a kiírási feltételek
alapján jó esély van a támogatáshoz szükséges pontszám elérésére, a pályázaton való indulás
kihagyása jelentős összeggel csökkentené a szükséges fejlesztés költségeinek fedezetét.
A pályázat több szakiroda és a Budavári Egyesített Bölcsődék vezetője együttműködésével,
külső pályázatíró bevonásával készül.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján
levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselőket, az előerjesztést tárgyalják meg, és döntsenek a határozati javaslatról.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testűlete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
döntés bölcsődei nevelés fejlesztése kiírásra pályázat benyújtásáról
1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
pályázatot nyújt be a Széchenyi Terv Plusz kertében meghirdetett RRF-1.1.2-2021
azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése" című pályázati felhívásra, az alábbi
tartalommal:
-

A tervezett fejlesztés
bővítésével.

célja

3

minibölcsőde

létesítése,

meglévő

intézmény

-

A tervezett fejlesztés helyszíne a Budapest I. kerület Dezső u. 8. szám (7384 hrsz)
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan (épület és udvar)

-

Igényelt támogatás: 360 000 000 Ft

-

A cél megvalósításához önkormányzati költségkeret (önrész): 650 000 000 Ft

2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt
megvalósításához szükséges önrészt a 2022. évi költségvetési rendeletében céltartalék
előirányzatként biztosítja.

3.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Polgármestert a pályázat előkésztéséhez szükséges megrendelések és szerződések
(tervező, pályázatíró) aláírására, valamint a pályázat beadásához kapcsolódó
nyilatkozatok megtételére, és a pályázat benyújtására, hiánypótlások teljesítésére és a
támogatási szerződés aláírásra.

Határidő: 2022. január 5.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda,
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
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