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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. június 20-i ülésére 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-19 azonosító számú pályázati kiírásra bölcsőde 

létesítésére vonatkozóan 
 
Ikt.sz.: LMKOHFL/80-10/2019. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Korábbi egyeztetések során már felvetődött a gondolat, hogy bölcsődei ellátás 
biztosítására lenne igény Felsőlajoson. A közelmúltban megjelent a TOP-1.4.1-19 azonosító 
számú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati felhívás. E pályázat 
keretében lehetőség van új bölcsődei szolgáltatás létrehozására meglévő épület/helyiség 
bővítésével is. A támogatás intenzitása 100 %. 

 
Javaslom, hogy a korábbi egyeztetések alapján az óvoda épületének a Közpark felöli 

oldalán egy új 1 csoportos bölcsőde építése kerüljön megtervezésre és nyújtsunk be pályázatot 
ennek megvalósítására. 

 
A pályázat benyújtásához szükséges a koncepció tervek elkészítése mellett a 

megalapozó dokumentum elkészítése, valamint a pályázati felhívás alapján bölcsődei 
módszertani szakértő bevonása is. Az előkészítés kapcsán felmerülő kiadások várhatóan bruttó 
1 millió forint költséget jelentenek, mely költségek nyertes pályázat esetén elszámolhatóak. 

 
A tervezett bölcsőde alapterülete a hatályos jogszabályok alapján az alábbiak szerint alakulhat: 

- csoportszoba 50 m2 
- öltöző 30 m2 
- fürösztő 15 m2 
- raktárak, külső mosdó, tárolók 20 m2 
- gondozói szoba 9 m2 
- babakocsi tároló 8 m2 
- közlekedők, mosóhelyiség 18 m2 
- terasz. 
Fentiekből látható, hogy egy új 1 csoportos bölcsőde kialakításához a minimum szint 

biztosítása mellett kb. 150 m2-es új épületrészre van szükség. 
 

A 2020. évre prognosztizálható építési költségek alapján egy 150 m2-es bölcsődei épület 
létesítéséhez kb 140-145 millió forintos pályázati keretösszegre van szükség, mely fedezné a 
kapcsolódó költségeket is (pl.: előkészítés, közbeszerzés, engedélyeztetés, kivitelezés, 
menedzsment, eszközbeszerzés és berendezések). 
 
A megalapozott döntés meghozatala érdekében tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 
nyertes pályázat esetén egy új bölcsődei tagintézmény jönne létre, melynek hosszú távon 
jelentkeznek az önkormányzatunk számára fenntartási költségei. Ezen költségek 
tervezhetősége érdekében tájékoztatom a Képviselő társaimat a Lajosmizsén jelenleg működő 
2 csoportos normál bölcsőde jelenlegi fenntartási költségeiről. 
 



3 
 

Megnevezés Teljesítés 
Ellátási díjak          1 386 900     
Központi, irányító szervi támogatás        24 575 210     
Bevételek összesen        25 962 110     
Törvény szerinti illetmények, munkabérek        14 365 037     
Normatív jutalmak            372 000     
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                     -       
Béren kívüli juttatások            575 000     
Közlekedési költségtérítés            241 732     
Egyéb költségtérítések              72 000     
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai              76 991     
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 
foglalkoztatottnak fizetett juttatások            906 427     
Egyéb külső személyi juttatások                5 500     
Személyi kiadások összesen        16 614 687     
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          3 108 652     
Szakmai anyagok beszerzése            172 011     
Üzemeltetési anyagok beszerzése          1 522 072     
Informatikai szolgáltatások igénybevétele              59 909     
Egyéb kommunikációs szolgáltatások              14 262     
Közüzemi díjak            585 455     
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások            192 072     
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások              78 000     
Egyéb szolgáltatások            447 997     
Kiküldetések kiadásai                8 892     
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó            751 826     
Egyéb dologi kiadások                     -       
Dologi kiadások összesen          3 832 496     
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése              52 835     
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése          1 052 013     
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó            148 190     
Beruházások összesen          1 253 038     
Kiadások összesen        24 808 873     

 
A fenntartást településünk esetében továbbra is a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társuláson 
keresztül javaslom megoldani. 
 

A pályázat benyújtásával és megvalósításával kapcsolatosan tárgyalások folytak 
Kicsiny Lászlóval a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Bács-
Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjével. Az együttműködés 
konzorciumi formában valósulhat meg az érvényben lévő szabályozás szerint, így javaslom, 
hogy a projektet konzorciumban a céggel közösen nyújtsuk be és valósítsuk meg. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot: 
 
 



4 
 

Határozat-tervezet 
…../2019. (….) ÖH. 
Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-19 azonosító 
számú pályázati felhívásra  
bölcsőde létesítésére Felsőlajoson 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-
1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati 
kiírásra egy csoportos (14 férőhelyes) új bölcsőde létesítésére a meglévő óvoda épület 
(hrsz:266) Közpark felöli oldalának bővítésével a pályázat által ekkora nagyságú új 
bölcsőde építésére nyújtható támogatási összegre. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat előkészítéséhez 
szükséges bruttó 1.000.000.- forintot Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 
1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. 
Általános tartalék sora terhére biztosítja. 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az építendő új bölcsőde 
koncepció tervének és a pályázat benyújtásához szükséges műszaki dokumentációjának 
elkészítésére beérkezett árajánlatok közül a …………….. tervezőiroda ajánlatát fogadja 
el és felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére. 

4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a 
pályázat előkészítésével és megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő 
dokumentumok elkészítésére és aláírására. 

5.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 
támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel és felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. június 20. 
 
 
Felsőlajos, 2019. június 13. 
 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 


