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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megjelent, TOP-6.2.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú felhívásra (a
továbbiakban: Felhívás) támogatási kérelmeket kíván benyújtani két intézmény vonatkozásában.
A felhívás célja: Az Európai Bizottság ország specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország
továbbfejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási
formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Ennek érdekében a Kormány célul
tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását,
többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a
gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási
formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási
formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket
nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.
A támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos információk:
A megvalósítás tervezett helyszínei:




4225 Debrecen- Józsa, Kiserdő u.
4031 Debrecen, Egressy Béni tér

hrsz.: 0120
hrsz.: 16477/37, 16477/38

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2019. június 7. napja.
A támogatás mértéke, összege:
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási
jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.
Jelen Felhívás keretében rendelkezésre álló összeg 2.100.000.000 Ft.
Jelen projektek megvalósításra elnyerni kívánt támogatás összege: 2.100.000.000 Ft.
A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek:

A)
Meglévő bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde férőhelyeinek – bölcsőde, mini
bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, illetve a családi bölcsőde esetén egy új
családi bölcsőde indításával való – bővítése, melynek keretén belül támogatható:
a) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és
épületszerkezeti fejlesztéseket);
b) átalakítás;
c) bővítés;
d) indokolt esetben ingatlankiváltás új építéssel.
B)
Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása
(beleértve: új telephely/szolgáltatás kialakítását, bezárt telephely újranyitását), melynek
keretén belül támogatható:
a) meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti,
épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket);
b) meglévő épület/helyiség átalakítása;
c) meglévő épület/helyiség bővítése;
d) új épület építése;
e) ingatlanvásárlás.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) akadálymentesítés;

b)
c)
d)
e)

infokommunikációs akadálymentesítés;
szórt azbeszt mentesítése;
energiahatékonysági szempontok érvényesítése;
nyilvánosság biztosítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) eszközbeszerzés, beleértve
a. a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; játéktároló),
eszközök (pl.: konstrukciós játékok, fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül
a bölcsődei nevelés-gondozáshoz kapcsolódóan.
b. az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKTeszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését a bölcsődei
nevelés-gondozási munkához kapcsolódóan.
c. a járműbeszerzést (kizárólag bölcsődei, mini bölcsődei férőhelybővítéshez
kapcsolódóan legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése támogatható, amennyiben a
bölcsődei, mini bölcsődei ellátás megszervezésére társulás keretében kerül sor).
b) megújuló energiaforrások kialakítása;
c) a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos
gyermekfelügyelet);
d) udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása;
e) kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése;
f) babakocsi tároló létesítése;
g) parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása;
h) elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a
beruházás környezetében – amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése,
létesítése valósul meg vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja;
i) a bölcsődei ellátást nyújtó intézményszolgáltatás weboldalainak fejlesztése/kialakítása;
j) beléptető-, kamera-, és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése.
Megvalósítani kívánt projektek:

A szakmai egyeztetéseket követően a megvalósíthatóságot, az indikátorokat, a költségeket
optimalizálva az alábbi táblázatban szereplő intézmények fejlesztésére vonatkozóan kíván
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmeket benyújtani:
Sorsz.
I.
II.

Projekt címe
Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen – Józsa
városrészen
Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen – Tócóvölgy
városrészen
Összesen:

Projektköltség /bruttó/
1.050.000.000 Ft
1.050.000.000 Ft
2.100.000.000 Ft

I. Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen – Józsa városrészen
A bölcsőde Debrecenben az alsójózsai városrészen a 0120 helyrajzi számú telken helyezkedne el, mely
telek 5.297 m2 nagyságú és 1/1 Önkormányzati tulajdonú terület.

II. Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen – Tócóvölgy városrészen
A Tócóvölgyi Óvoda a 16477/36 helyrajzi számú telken helyezkedik el a tócóvölgyi városrészen. A
tervezett bölcsőde közvetlen mellette helyezkedne el a 16477/37, és a 16477/38 helyrajzi számon. Ez a
telek 15.480 m2 nagyságú.
A projekten belül két 96 férőhelyes, 4 egységes, 8 csoportszobás bölcsőde, főzőkonyha és irodai
kiszolgáló egység létesítése tervezett. A projekt célja, hogy a jelenleg hatályos bölcsődei szabványnak
és a felhívásban foglaltaknak megfelelően egy modern és egészséges helyszínt, és környezetet biztosító,
a mai kor elvárásainak megfelelő intézményeket hozzon létre. Az intézmények tervezett nettó
alapterülete bölcsődénként cca. 1300 m2.
A Projektek végrehajtására rendelkezésre álló határidő: A projektek megvalósítására a Támogatási
Szerződés hatályba lépését követően maximum 36 hónap áll rendelkezésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjen.

I.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel az 59/2019. (IV. 18.) határozatra
1./ támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése”
tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen – Józsa városrészen”
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4225 Debrecen- Józsa, Kiserdő u.;
- a projekt tervezett megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 0120;
- a felhívás száma: TOP-6.2.1-19;
- a projekt összes bruttó költsége: 1.050.000.000 - Ft, azaz egymilliárd-ötvenmillió forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 1.050.000.000 - Ft, azaz
egymilliárd-ötvenmillió forint;
- az igényelt támogatás összege: 1.050.000.000 - Ft, azaz egymilliárd-ötvenmillió forint.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, továbbá a
Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában való
közreműködésre, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:

a felhívásban megjelöltek szerint

Felelős:

a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Városfejlesztési Főosztály vezetője,
- aláírásáért: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

II.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja,
valamint 107. §-a alapján, figyelemmel az 59/2019. (IV. 18.) határozatra
1./ támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése”
tárgyú felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen – Tócóvölgy városrészen”
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos neve, címe: 4031 Debrecen, Egressy Béni
tér
- a projekt tervezett megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 16477/37, 16477/38;
- a felhívás száma: TOP-6.2.1-19;
- a projekt összes bruttó költsége: 1.050.000.000 - Ft, azaz egymilliárd-ötvenmillió forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 1.050.000.000 - Ft, azaz
egymilliárd-ötvenmillió forint;
- az igényelt támogatás összege: 1.050.000.000 - Ft, azaz egymilliárd-ötvenmillió forint.
3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben
történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, továbbá a
Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában való
közreműködésre, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a
kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:

a felhívásban megjelöltek szerint

Felelős:

a támogatási kérelem
- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
ügyvezetője,
- benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda és a
Városfejlesztési Főosztály vezetője,
- aláírásáért: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. május 22.

Dr. Papp László
polgármester

