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ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy: Döntés a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése” megnevezésű pályázat 
benyújtásáról 
 
 
2021. január 04. napján a Kormány VEKOP-6.1.1-21 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, bővítése” címmel pályázati felhívást tett közzé a kisgyermekes szülők 
munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítésére, mely támogatási forma Kistarcsa Város 
Önkormányzata számára lehetőséget kínál a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítésére. 
 
Az uniós forrásból megvalósult Kistarcsai Tipegő Bölcsőde használatbavételi engedélye 
2020. október 05. napján lépett hatályba, majd 2020. december 1. dátummal az intézmény 
működési engedélyt kapott. A bölcsődés korú gyermekek 2021. január 04. napjától kezdték 
meg a beszoktatási időszakot. 
 
A bölcsőde építési engedélye 2 ütemben megépíthető épületre került engedélyezésre. Az 
első ütemben 2 gondozási egységes (4 csoportszobás, 48 férőhely) bölcsőde épült a kiszolgáló 
gazdasági épületrésszel, játszóudvarral, parkolókkal és főzőkonyhával együtt.  
 
Jelen pályázat keretében a második ütemet valósítjuk meg, melynek keretében az épület 
további 1 gondozási egységgel (2 csoportszobával, 28 férőhellyel) bővül, továbbá parkoló 
bővítés, parkoló burkolás, játszóudvar fejlesztés és eszközbeszerzés valósul meg.  
 
A pályázati kiírás értelmében a projekt előkészítésében szükséges volt módszertani szakértő 
közreműködésére, akit a Magyar Bölcsődék Egyesülete jelölt ki. A felhívás szerint az 
egyesülettel megbízási szerződést kötöttünk bruttó 450 000 Ft értékben, mely költség nyertes 
pályázat esetén elszámolható. A szakértő megismerte a projekt részleteit és az általa 
javasoltak szerint elvégzésre kerültek az apróbb módosítások. 
 
A Polgármesteri Hivatal megkezdte a támogatási igény előkészítését. A projekt 
összköltségének meghatározásához indikatív ajánlatok kerültek bekérésre. A beszerzendő 
eszközök listáját a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde intézményvezetője állította össze, a 
módszertani szakértő jóváhagyásával. 
A beérkezett ajánlatok alapján a projekt teljes összköltsége 279 208 152 Ft, mely teljes 
mértékben elszámolható a pályázatban nyújtható támogatás terhére. 
 
 
A pályázat benyújtására 2021. január 27-től 2021. február 26-ig van lehetőség. 
 

 



Az előterjesztés készítésének időpontjában a költségvetés már összeállt, az igazoló 
dokumentumok készítése, beszerzése, a pályázat összeállítása, az adatlapok töltése 
folyamatban van. 
A pályázat benyújtásakor plusz pontot jelent, ha a Megalapozó dokumentum 1 évnél nem 
idősebb, ha rendelkezünk jogerős építési engedéllyel és kiviteli tervvel. Ennek tudatában a 
tervezési és előkészítési szakaszban arra törekedtünk, hogy a tartalmi értékelésnél a lehető 
legtöbb pontot érjük el.  
 
A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára a koronavírus járvány miatti 
veszélyhelyzetre, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel a polgármester jogosult.  
 

Határozati javaslat 
 
 
Kistarcsa Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében- úgy dönt, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata támogatási 
kérelmet nyújt be a VEKOP-6.1.1-21 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 
bővítése” című pályázati felhívásra az alábbiak szerint: 
 
- A projekt címe: Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése 
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1./A 
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 3144/28 
- A pályázati konstrukció száma: VEKOP-6.1.1-21 
- A projekt összes költsége: 279 208 152 Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 279 208 152 Ft 
- A pályázat benyújtásakor a VEKOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 

279 208 152 Ft 
 
Kistarcsa Város Polgármestere –úgy dönt, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata a 
projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett 
vállalja, hogy a projekt megfelel 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. 
 
Kistarcsa Város Polgármestere kijelenti, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlan per- és 
igénymentes, valamint a tulajdoni viszonyai rendezettek. 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a pályázat dokumentációját összeállítja és a pályázatot 
határidőben benyújtja, továbbá a pályázathoz kapcsolódó jognyilatkozatokat megteszi. 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtásának tekintetében 2021. február 26. 
Felelős: Juhász István polgármester 

Kistarcsa, 2021. február 08.                                
                
                                                                  Juhász István 
                                                                             polgármester 


