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Sürgősségi indítvány a „Támogatási kérelem benyújtása
a „Bölcsődei fejlesztési program” tárgyú felhívásra” című
közgyűlési előterjesztéshez

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a pénzügyminiszter által
kiírt, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai
bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország
teljes területén működő és újonnan létrehozandó települési önkormányzat(ok) tulajdonában lévő
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) fejlesztésének támogatására
A Tisztelt Közgyűlésnek döntenie kell a szükséges saját forrás összegéről.
A „Bölcsődei fejlesztési program” pályázat benyújtásának határideje 2019. március 18. napja, ezért
kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés sürgősséggel történő megtárgyalására.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján
a „Támogatási kérelem benyújtása a „Bölcsődei fejlesztési program” tárgyú felhívásra című közgyűlési
előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2019. február 20.

Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot kíván
benyújtani a pénzügyminiszter által kiírt, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei
fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.)
Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és újonnan létrehozandó
települési önkormányzat(ok) tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
(bölcsőde, mini bölcsőde) fejlesztésének támogatására (a továbbiakban: Pályázati Kiírás).
A felhívás célja:
Kormányzati célkitűzés, hogy a 3 éven aluli gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
2020-ig elérje a 60.000-et, figyelemmel arra, hogy a kisgyermekes nők foglalkoztatása az elmúlt évek
folyamatos javulása ellenére is elmarad az uniós átlagtól és foglalkoztatásuk elősegítése munkaerőpiaci szempontból különösen indokolt.
A Pályázati Kiírás az ország teljes területén, de elsődlegesen a Pest Megyén kívüli
területeken a bölcsődei ellátás vonatkozásában szolgáltatáshiányos települések, valamint
a férőhelyhiánnyal küzdő önkormányzati tulajdonú bölcsődék, mini bölcsődék és az
önkormányzati tulajdonban lévő, többcélú óvoda-bölcsődeként működő intézmények
bölcsődei, mini bölcsődei férőhelybővítésének fejlesztését célozza, kiemelt figyelmet fordítva
a hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő kora gyermekkori intervenció
szükségességére.
A pályázat keretében önállóan támogatható tevékenység: új bölcsődei ellátást biztosító épület
építése 100%-os önkormányzati tulajdonú, erre a célra alkalmas építési telken, bölcsődei
férőhelyek bővítése céljából (beleértve a korábban bölcsődei ellátást végző igazoltan korszerűtlen
épület(ek) lebontását és férőhelybővítéssel járó újjáépítését, stb.), mely biztosítja a 15/1998. (IV.
30.) NM rendeletben a bölcsődékre, mini bölcsődékre előírt (minimum) helyiségek, tárgyi feltételek
teljesítését.
Debrecen-Józsa településrészen régóta igény mutatkozik bölcsődei ellátás iránt. E
pályázat keretében sor kerülhetne a felsőjózsai városrészen, a 26420/3 helyrajzi számú, 20.037
m2 nagyságú telken – melyen a Gönczy Pál Általános Iskola és Óvoda található – egy bölcsőde
kialakítására is, melyre a szabályozási terv szerint is lehetőség van. A projekten belül egy modern
és egészséges helyszínt, környezetkultúrát és környezetet biztosító, a mai kor elvárásainak megfelelő
96 férőhelyes, 4 egységes, 8 csoportszobás, főzőkonyhát és irodai kiszolgáló egységet is
magába foglaló, mintegy nettó 1300 m2 alapterületű konténer bölcsőde létesítése valósulna
meg.
Jelenleg Magyarországon nem jellemző a konténer bölcsőde, azonban van hazai referencia konténer
óvodára, melynek kialakítása csupán az épület szerkezetében eltérő a megszokottól.
Az előzetes egyeztetések alapján a konténerek kialakítása lehetővé teszi, hogy a jogszabályoknak
megfelelően megépíthető legyen az intézmény Az előzetes egyeztetések alapján a hagyományos
szerkezetű épülethez viszonyítva az építési idő a harmadára csökkenhet.
A megvalósítás helyszíne:
Debrecen - Józsa, Gönczy Pál Általános Iskola ingatlana Hrsz: 26420/3

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos információk:
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: a hatályos Pályázati Felhívásban foglaltak
szerint 2019. március 18. napja.
A támogatás mértéke, összege:
A támogatás maximális összege új bölcsőde építése esetén maximum 300 millió Ft, de
férőhelyenként legfeljebb bruttó 8 millió Ft.
A pályázat finanszírozási feltételei alapján a projektbe az egy főre eső adóerő - képességtől függően
szükséges önerőt bevonni. Jelenleg Debrecen egy főre eső adóerő-képessége 39.587 Ft, mely
alapján az elérhető támogatási intenzitás maximális mértéke 85%.
A 15 % saját forrás meglétének igazolására a Pályázó részéről képviselőtestületi határozat
becsatolása szükséges, amely tartalmazza a fejlesztés pontos megnevezését, a támogatás keretében
igényelt összeget, a biztosított önrész pontos összegét.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 8. pontja
alapján, figyelemmel a 86/2017. (V. 25.) határozatra
1./ támogatási kérelmet nyújt be a „Bölcsődei fejlesztési program” tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában:
a) a projekt címe: „Új bölcsődei intézmény létrehozása Debrecenben”
b) a beruházással érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 4225 Debrecen-Józsa, Gönczy Pál u 13.; hrsz: 26420/3;
c) a felhívás címe: Bölcsődei fejlesztési program;
d) a projekt összes bruttó költsége: 352.941.176,- Ft, azaz háromszázötvenkétmillió
kilencszáznegyvenegyezer-egyszázhetvenhat forint;
e) a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 352.941.176,- Ft, azaz
háromszázötvenkétmillió-kilencszáznegyvenegyezer-egyszázhetvenhat forint;
f) az igényelt támogatás összege: 300.000.000,- Ft, azaz háromszázmillió forint;
g) biztosítandó
saját
forrás
összege:
52.941.176,-Ft,
azaz
ötvenkétmilliókilencszáznegyvenegyezer-egyszázhetvenhat forint;
h) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése: 2019.03 hó – 2020.05 hó.
3./ Sikeres pályázat esetén kötelezettséget vállal arra, hogy a 2./ pont szerinti fejlesztés
megvalósítása érdekében a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése
terhére bruttó 52 941 176,- Ft saját forrást biztosít.
4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőit a támogatási
kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint felhatalmazza a polgármestert
a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. március 18.
a támogatási kérelem elkészítéséért és benyújtásáért: a Városfejlesztési Főosztály és
a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. február 20.

Dr. Papp László
polgármester

