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2016. február 18-i ülésére 

 
Tárgy:  Pályázati lehetıség az óvodai ellátás minıségi fejlesztésére 
 
Ikt.sz: LMKOHFL./110/1/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 2016 január 8-án megjelent a TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és az 
életminıség javítása családbarát, munkába állást segítı intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” címő pályázati felhívás. A projekt célja a gyermekellátó kapacitások 
fejlesztése a gyermekeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében, továbbá a fenntartható és 
minıségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a 
kisgyermekes szülık munkaerıpiacra történı visszatérésének elısegítése a gyermekellátási 
szolgáltatások korszerősítése által. 
  
 A 2014. évben megkezdett óvodai fejlesztés (nyílászárók cseréje, hıszigetelés) 
folyatásaként célszerő e pályázati lehetıség által kínált fejlesztéseket megvalósítani. 
  
 A pályázati felhívás alapján összeállítottunk egy listát, mely a megvalósítható 
fejlesztési elképzeléseket tartalmazza: 

� Tornaszoba létesítése, 
� Orvosi szoba létesítése, 
� Csoportszobák felújítása, 
� Világítási rendszer korszerősítése, 
� Mosdók felújítása, akadálymentes mosdó kialakítása, 
� Burkolatok cseréje, 
� Melegítıkonyha fejlesztése, 
� Udvar felújítása, 
� Akadálymentes parkoló-férıhely létesítése, 
� Kerítés felújítása 

 
 A pályázathoz kapcsolódó területspecifikus lehatárolások értelmében a támogatási 
kérelem benyújtása 2016. március 21-tıl 2016. május 23-ig lehetséges. 
 
 A pályázati felhívás alapján az igényelhetı vissza nem térítendı támogatás össze 
minimum 1 millió forint és maximum 400 millió forint lehet. 
 
 A pályázati felhívásra és a fejlesztés tárgyára tekintettel az elızetes egyeztetések 
alapján 45 millió forintos projekt elıkészítését javaslom a Tisztelt Képviselı-testület felé. 
 
 A támogatás intenzitásának mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható 
költség 100 %-át. 
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 A pályázat összeállítása vonatkozásában szükséges a projekt elıkészítés és a tervezés 
megkezdése annak érdekében, hogy a támogatási kérelem határidıben, kellıen alapos 
elıkészítéssel benyújtásra kerülhessen. 
 
 
 Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot. 
 
 

I.  Határozat-tervezet 
 

…../2016. (….) ÖH. 
Fejlesztési terület meghatározása 
az óvoda fejlesztése kapcsán 
 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a TOP-1.4.1-15 
kódszámú pályázat elıkészítése vonatkozásában az óvoda fejlesztése kapcsán 
az alábbi célterülteket határozza meg: 
…………………………………. 
…………………………………. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a TOP-1.4-1-15 kódszámú pályázat – óvoda fejlesztése - 
vonatkozásában kérjen be árajánlatokat a projekt elıkészítésre és a tervezésre, 
majd a legkedvezıbb ajánlattevıvel kösse meg a szerzıdést és az elıkészített 
pályázati dokumentációt terjessze a Képviselı-testület elé. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. február 18. 
 
 
 
Felsılajos, 2016. február 12. 
 
 
 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 
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folyatásaként célszerő e pályázati lehetıség által kínált fejlesztéseket megvalósítani. 
  
 A pályázati felhívás alapján összeállítottunk egy listát, mely a megvalósítható 
fejlesztési elképzeléseket tartalmazza: 

� Tornaszoba létesítése, 
� Orvosi szoba létesítése, 
� Csoportszobák felújítása, 
� Világítási rendszer korszerősítése, 
� Mosdók felújítása, akadálymentes mosdó kialakítása, 
� Burkolatok cseréje, 
� Melegítıkonyha fejlesztése, 
� Udvar felújítása, 
� Akadálymentes parkoló-férıhely létesítése, 
� Kerítés felújítása 

 
 A pályázathoz kapcsolódó területspecifikus lehatárolások értelmében a támogatási 
kérelem benyújtása 2016. március 21-tıl 2016. május 23-ig lehetséges. 
 
 A pályázati felhívás alapján az igényelhetı vissza nem térítendı támogatás össze 
minimum 1 millió forint és maximum 400 millió forint lehet. 
 
 A pályázati felhívásra és a fejlesztés tárgyára tekintettel az elızetes egyeztetések 
alapján 45 millió forintos projekt elıkészítését javaslom a Tisztelt Képviselı-testület felé. 
 
 A támogatás intenzitásának mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható 
költség 100 %-át. 
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 A pályázat összeállítása vonatkozásában szükséges a projekt elıkészítés és a tervezés 
megkezdése annak érdekében, hogy a támogatási kérelem határidıben, kellıen alapos 
elıkészítéssel benyújtásra kerülhessen. 
 
 
 Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot. 
 
 

I.  Határozat-tervezet 
 

…../2016. (….) ÖH. 
Fejlesztési terület meghatározása 
az óvoda fejlesztése kapcsán 
 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a TOP-1.4.1-15 
kódszámú pályázat elıkészítése vonatkozásában az óvoda fejlesztése kapcsán 
az alábbi célterülteket határozza meg: 
…………………………………. 
…………………………………. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a TOP-1.4-1-15 kódszámú pályázat – óvoda fejlesztése - 
vonatkozásában kérjen be árajánlatokat a projekt elıkészítésre és a tervezésre, 
majd a legkedvezıbb ajánlattevıvel kösse meg a szerzıdést és az elıkészített 
pályázati dokumentációt terjessze a Képviselı-testület elé. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. február 18. 
 
 
 
Felsılajos, 2016. február 12. 
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      Önkormányzati Iroda        
 
     

 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: -  
    
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska 
                                                                                                aljegyzı 
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elıkészítéssel benyújtásra kerülhessen. 
 
 
 Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot. 
 
 

I.  Határozat-tervezet 
 

…../2016. (….) ÖH. 
Fejlesztési terület meghatározása 
az óvoda fejlesztése kapcsán 
 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a TOP-1.4.1-15 
kódszámú pályázat elıkészítése vonatkozásában az óvoda fejlesztése kapcsán 
az alábbi célterülteket határozza meg: 
…………………………………. 
…………………………………. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a TOP-1.4-1-15 kódszámú pályázat – óvoda fejlesztése - 
vonatkozásában kérjen be árajánlatokat a projekt elıkészítésre és a tervezésre, 
majd a legkedvezıbb ajánlattevıvel kösse meg a szerzıdést és az elıkészített 
pályázati dokumentációt terjessze a Képviselı-testület elé. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. február 18. 
 
 
 
Felsılajos, 2016. február 12. 
 
 
 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. február 18-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy:  Pályázati lehetıség az óvodai ellátás minıségi fejlesztésére 

 
 
                              
Az elıterjesztést készítette:                                     Horváth Sándor 
       pályázati referens 

      Önkormányzati Iroda        
 
     

 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: -  
    
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska 
                                                                                                aljegyzı 
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                                                                                                 jegyzı 
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Elıterjesztés 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. február 18-i ülésére 

 
Tárgy:  Pályázati lehetıség az óvodai ellátás minıségi fejlesztésére 
 
Ikt.sz: LMKOHFL./110/1/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 2016 január 8-án megjelent a TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és az 
életminıség javítása családbarát, munkába állást segítı intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” címő pályázati felhívás. A projekt célja a gyermekellátó kapacitások 
fejlesztése a gyermekeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében, továbbá a fenntartható és 
minıségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a 
kisgyermekes szülık munkaerıpiacra történı visszatérésének elısegítése a gyermekellátási 
szolgáltatások korszerősítése által. 
  
 A 2014. évben megkezdett óvodai fejlesztés (nyílászárók cseréje, hıszigetelés) 
folyatásaként célszerő e pályázati lehetıség által kínált fejlesztéseket megvalósítani. 
  
 A pályázati felhívás alapján összeállítottunk egy listát, mely a megvalósítható 
fejlesztési elképzeléseket tartalmazza: 

� Tornaszoba létesítése, 
� Orvosi szoba létesítése, 
� Csoportszobák felújítása, 
� Világítási rendszer korszerősítése, 
� Mosdók felújítása, akadálymentes mosdó kialakítása, 
� Burkolatok cseréje, 
� Melegítıkonyha fejlesztése, 
� Udvar felújítása, 
� Akadálymentes parkoló-férıhely létesítése, 
� Kerítés felújítása 

 
 A pályázathoz kapcsolódó területspecifikus lehatárolások értelmében a támogatási 
kérelem benyújtása 2016. március 21-tıl 2016. május 23-ig lehetséges. 
 
 A pályázati felhívás alapján az igényelhetı vissza nem térítendı támogatás össze 
minimum 1 millió forint és maximum 400 millió forint lehet. 
 
 A pályázati felhívásra és a fejlesztés tárgyára tekintettel az elızetes egyeztetések 
alapján 45 millió forintos projekt elıkészítését javaslom a Tisztelt Képviselı-testület felé. 
 
 A támogatás intenzitásának mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható 
költség 100 %-át. 
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