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2. 

 

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: 

 

Döntés a Bölcsődei fejlesztési program című pályázat benyújtásával kapcsolatban 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. május 14. 

 

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: 

 

Idén februárban született döntés arról, hogy Dombóvár Város Önkormányzata 

(továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot nyújt be a Bölcsődei fejlesztési program 

című felhívás keretében a bölcsődei ellátást nyújtó Dombóvári Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéjének helyet adó önkormányzati tulajdonú ingatlan (7200 

Dombóvár, Kórház utca 35.) férőhelybővítéssel járó fejlesztésének támogatására. A 

pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében az Önkormányzat – a módszertani 

szakértői tevékenység ellátásáért járó megbízási díjat is magában foglaló – 

együttműködési megállapodást kötött a Magyar Bölcsődék Egyesületével 

(továbbiakban: Egyesület). 

 

Az együttműködési megállapodás aláírását követően az Egyesület szakértőt rendelt ki, 

aki a bölcsődét a helyszínen felmérte, és az Önkormányzat terveivel összhangban 

elkészítette támogatási javaslatát. A szakértővel történő egyeztetés – főként a pandémia 

által állított korlátok miatt – hosszadalmas volt. A szakértő a fejlesztendő területek, a 

beszerezni szükséges eszközök és a felújítási munkálatok területén is tett érdemi 

ajánlásokat. 

 

A pályázat benyújtásához a következő dokumentumok szükségesek: 

- pályázati adatlap, mely a pályázati felületen kerül kitöltésre; 

- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a bölcsődének helyet adó ingatlan 

vonatkozásában; 

- a bölcsőde hatályos alapító okirata és a szolgáltatói nyilvántartásba történő 

bejegyzésről szóló tanúsítvány; 

- költségterv; 

- műszaki/építészeti dokumentáció; 

- a Magyar Bölcsődék Egyesületével kötött együttműködési megállapodás; 

- a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését tartalmazó 

határozat;  

- az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti határozat1 (mely a pályázat 

benyújtását megelőzően 30 napnál nem régebbi és tartalmazza a saját forrás 

biztosításának vállalását, a beruházással érintett ingatlan címét és helyrajzi 

számát). 

 

Februárban a konkrét információk hiányában nem született döntés az ütemezésről, 

illetve az önerőről, így ezeket szükséges pótolni annak érdekében, hogy a pályázat 

benyújtható legyen.  

 

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztéshez/beruházáshoz saját forrás biztosítása 

szükséges, mely a dombóvári önkormányzat esetében a teljes tervezett bekerülési 

költség (103.547.600,- Ft) 5%-a, azaz 7.547.600,- Ft.  

 
1 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdés 

a) pontja szerint, a (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozaton helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, 

társulás esetén a képviselő-testületi, társulási tanácsi határozatot, vagy a képviselő-testület költségvetési 

rendeletbe, határozatba foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a 

polgármester, nemzetiségi önkormányzat elnöke, illetve társulási tanács elnöke nyilatkozatát kell érteni. 
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A költségek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Tevékenység Költség % Költségkorlát 

Építés 69 483 320 67,10 min. 60% 

Eszközbeszerzés 31 064 280 30,00 min. 30% 

Tervezés 1 000 000 0,97 max 5% 

Közbeszerzés 1 000 000 0,97 max 1 % 

Műszaki ellenőr 1 000 000 0,97 max 1% 

Összesen 103 547 600     

    
Támogatás 96 000 000 92,71 95% 

Saját erő 7 547 600 7,29 7,29% 

 103 547 600   
 

A fentiek alapján az alábbi döntési javaslat elfogadása szükségeltetik annak érdekében, 

hogy a Tündérkert Bölcsőde megfeleljen a XXI. századi követelményeknek állami 

támogatás révén. 

 

Határozati javaslat 

pályázat benyújtásáról a Bölcsődei fejlesztési program című pályázatra  

 

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 - a vészhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 32/2021. (II. 15.) határozatot megerősítve - 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 

– a dombóvári 2894/2 hrsz. alatt felvett – ingatlan (Dombóvár, Kórház utca 35.) 

férőhelybővítéssel járó, beruházást is magában foglaló fejlesztésének támogatására. 

Az igényelt támogatás összege: 96 millió Ft. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetése terhére vállalja a 

támogatás elnyeréséhez szükséges 5%-os önerő biztosítását, melynek összege: 

7.547.600,- Ft. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a beruházást egy ütemben tervezi megvalósítani a 

támogatás elnyerése esetén. 

 

4. A pályázat benyújtásával összefüggő intézkedéseket és jognyilatkozatokat 

Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 
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Határidő: 2021. május 31. – a pályázat benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
 

 

Pintér Szilárd 

 polgármester 
 


