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3. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A döntés tárgya: 

 

Pályázat benyújtása a Bölcsődei fejlesztési program című felhívásra  

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. február 15. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A kormányzati bölcsődefejlesztési program célja, hogy minél több kisgyermekes család 

számára legyen elérhető a bölcsődei ellátás. A pénzügyminiszter (továbbiakban: 

miniszter) – a belügyminiszterrel és a családokért felelős tárca nélküli miniszterrel 

egyetértésben – még 2018. szeptember 28. napján írt ki pályázatot „Bölcsődei fejlesztési 

program” tárgyában, amelyre idén 1,5 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. A 

kiíró ugyanakkor a pályázat benyújtására vonatkozó benyújtási-, döntéshozatali-, illetve 

felhasználási határidőket, a maximálisan igényelhető támogatásra, illetve önerő 

mértékére vonatkozó szabályokat a korábbiakhoz képest módosította, így például a 

folyamatba szükséges bevonni egy szakmai civil szervezet által kijelölt szakértőt. 

 

A pályázat célja a települési önkormányzatok bölcsődei ellátást nyújtó intézményei 

fejlesztésének támogatása. A pályázat lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára 

a már működő, önkormányzati tulajdonban lévő bölcsődeépület átalakításával, 

bővítésével további férőhelyek kialakítására is.  

 

Ahogyan a januári döntéshozatal egyik előterjesztésében már ismertetésre került, a 

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében az idén januártól 

megindítani tervezett új bölcsődei csoport kapcsán megakadt az engedélyezései eljárás 

(jelenleg szünetel), mivel újabb beruházási igények váltak szükségessé 

(akadálymentesítés, terasz és udvar felújítása), amelyekre a 2021. évi költségvetésben a 

szükséges fedezet biztosítva lett. Indokolt lenne ezeket, valamint lehetőség esetén 

további fejlesztéseket (pl.: belső út rendbetétele) is állami támogatásból megvalósítani. 

 

A lehetséges támogatás mértéke a jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt 

önkormányzati ingatlan férőhelybővítéssel járó átalakítása esetén: 

- Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege maximum 192 millió Ft, 

de férőhelyenként legfeljebb bruttó 8 millió Ft. 

- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 95%-a. 1 

- A saját forrás mértéke 5%. 

  

A pályázat benyújtásának végső határideje: 2021. december 1. 

 

A szabályszerűen benyújtott pályázatokról a miniszter évente több alkalommal, a 

pályázatok beérkezésének üteméhez igazodva hoz döntést úgy, hogy a döntés végső 

határideje: 2022. április 30. A támogatás felhasználásának végső határideje a támogatás 

folyósításának évét követő második év december 31-e.   

 

A pályázat keretében a bölcsődeként funkcionáló épület férőhelybővítéssel járó 

felújításához kapcsolódóan – önállóan nem támogatható, választható tevékenységekként 

– sor kerülhet eszközbeszerzésre (pl.: bútorok, informatikai eszközök), udvar, terasz, 

 
1 A támogatás maximális intenzitása függ a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől, mely Dombóvár 

esetében 2021. évben 22.437,- Ft. Ezzel az összeggel az Önkormányzat a legmagasabban támogatott kategóriába 

kerül besorolásra (0-30.000 forint/lakos), ahol az elérhető támogatási intenzitás maximális mértéke 95%.  
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játszóudvar, illetve parkolóhelyek és akadálymentes parkolóhelyek kialakítására is. 

(Önállóan nem támogatható, de adott esetben kötelezően megvalósítandó tevékenység 

az akadálymentesítés, a szórt azbesztmentesítés, az energiahatékonysági intézkedések 

abszolválása, illetve műszaki ellenőr alkalmazása). 

 

A pályázati felhívás előírja bölcsődei módszertani szakértő kötelező bevonását, melyhez 

szükséges a Magyar Bölcsődék Egyesületével (továbbiakban: Egyesület) egy 

együttműködési megállapodás megkötése, amely után az Egyesület elnöke kijelöli az 

adott pályázat kapcsán eljáró módszertani szakértőt. A szakértő segítséget nyújt a 

pályázat szakmai anyagának összeállításában, a szakmai dokumentumok 

elkészítésében, valamint közreműködik a megvalósításban. Az Egyesületet a projekt 

szakmai kivitelezéséhez szükséges módszertani szakértői tevékenység ellátásáért 

megbízási díj illeti meg, melynek összege 250.000 Ft, ha a beruházás összköltségének 

összege 50 millió Ft alatti. 

 

Határozati javaslat 

pályázat benyújtásáról a Bölcsődei fejlesztési program című felhívásra 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Bölcsődei fejlesztési 

program című felhívás keretében a bölcsődei ellátást nyújtó Dombóvári 

Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének helyet adó önkormányzati tulajdonú 

ingatlan (Dombóvár, Kórház utca 35.) férőhelybővítéssel járó fejlesztésének 

támogatására. A pályázat benyújtásával összefüggő intézkedéseket és 

jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

2. A pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében Dombóvár Város 

Önkormányzata - a módszertani szakértői tevékenység ellátásáért járó megbízási 

díjat is magában foglaló - együttműködési megállapodást köt a Magyar Bölcsődék 

Egyesületével, a megállapodást Dombóvár Város Polgármestere írja alá.  

 

Határidő: 2021. március 31. – a pályázat benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 


