
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. augusztus 8.

Javaslat a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázat
kapcsán a Magyar Bölcsődék Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás

megkötésére

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Hegedűsné Végvári Katalin elnök, Magyar Bölcsődék Egyesülete
Bölcsődei Módszertani Szervezet 1119 Bp., Tétényi út 46/48. acsaikati@t-online.hu

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.08.06.
pénzügyi bizottság 2019.08.06.
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2019.08.06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.08.06.

A napirendi pont rövid tartalma: A  TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése c.
pályázat  benyújtásának,  megvalósításának  feltétele  a  Magyar  Bölcsődék  Egyesületével
együttműködési megállapodás megkötése, és az egyesület által kijelölt módszertani szakértő
bevonása megbízási díj ellenében. Az előterjesztés tárgya a megállapodás jóváhagyása ill. a forrás
részbeni megelőlegezése.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám:  29.066- 8 /2019

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k. Igazgató/osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi  Anita s.k.
Leadás dátuma: 2019.08.02. Ellenőrzés dátuma: 2019.08.02.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:   Hajgató Zita s.k.
Leadás dátuma: 2019.08.02. Ellenőrzés dátuma: 2019.08.02.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2019.08.02. Ellenőrzés dátuma: 2019.08.02.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:
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Javaslat a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázat kapcsán a
Magyar Bölcsődék Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  545/2016.  (IX.22.)  határozatával  elfogadott  Intergált
Területi  Programjának  ITP  2.0-1.  módosítással  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának  szándéka  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program  (továbbiakban:
TOP)  prioritásaként  a  TOP-6.2.1-19  Bölcsődei  férőhelyek  kialakítása,  bővítése  című  pályázati
felhíváson való részvétel. 
A pályázat területi  specifikációs melléklete rögzíti,  hogy Önkormányzatunk összesen 1100 millió Ft
támogatási összegre nyújthat be támogatási kérelmet. 

A benyújtás 2019. július 1-től 2019. augusztus 30-ig lehetséges. 

A  felhívás  és  mellékletei  elérhetőek  a  https://www.palyazat.gov.hu/top-621-19-blcsdei-frhelyek-
kialaktsa-bvtse- weboldalon.

A felhívás célja:  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  fejlesztésének  elősegítése,  ezáltal  hozzájárulva  a  kisgyermeket  nevelők
munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.

 A PROJEKT ALAPADATAI

A projekt tervezett főösszege 1 100  M Ft. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás,  maximális mértéke az összes elszámolható
költség 100%-a. 
A projektek végleges költségszerkezete a különböző tervezői költségvetések alapján alakul.
Tervezett projektidőszak: max 24 hónap

Az előzetes egyeztetések szerint  önkormányzatunk  nem kíván konzorciumot alakítani a  projekt
megvalósítására. 

Érintett  intézmény a  Bölcsődék  Igazgatósága.  Cél  a  Zengő-Bongó  és  Hétszínvirág  Tagbölcsődék
fejlesztése, felújítása a Zengő-Bongó Bölcsődében férőhely bővítéssel (részletesen lásd az indulásról
szóló közgyűlési előterjesztést)

A  pályázat  benyújtásának  egyik  feltétele,  hogy  az  önkormányzat  köteles  együttműködési
megállapodást kötni a Magyar Bölcsődék Egyesületével (a továbbiakban: Egyesület), mint a
bölcsődei,  mini  bölcsődei  intézményi  ellátásokra  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériumának
minisztere által kijelölt módszertani szervezettel.
Az Egyesület az adott területen kijelöli a szakértőt, esetünkben ez már meg is történt 2019.07.21-én.

A megalapozó dokumentum mellékleteként szükséges benyújtani azt a megállapodást, amelyet a tá-
mogatást igénylő és a módszertani szervezet kötött. A megállapodás tartalmazza azon feladatokat,
amely a projekt tervezésében és kivitelezésében történő részvételre vonatkozik. (1. melléklet)

Az Egyesületet módszertani szakértői tevékenység ellátásáért megbízási díj illeti meg, amely függ a
beruházási tételek összköltségétől.

 Ha a beruházás összköltségének összege 50 000 000 Ft alatti, abban az esetben a meg-
bízási díj összege bruttó 250 000 Ft. 

 Ha 50 000 001 Ft és 150 000 000 Ft közötti, akkor bruttó 500 000 Ft.
 Ha meghaladja a 150.000.000 Ft-ot, akkor a megbízási díj összege bruttó 750.000 Ft. 

https://www.palyazat.gov.hu/top-621-19-blcsdei-frhelyek-kialaktsa-bvtse-
https://www.palyazat.gov.hu/top-621-19-blcsdei-frhelyek-kialaktsa-bvtse-


Az 1100 Millió Ft-os összköltséget figyelembe véve a beruházás összege mindenképpen meghaladja
a 150 millió Ft-ot, 800 millió Ft-ra becsülhető, így a feladat költségvonzata 750 000 Ft lesz.

Az  Egyesület vállalja, hogy  a projekt szakmai kivitelezéséhez szükséges - kijelölt módszertani
szakértőn keresztül - ellátja a módszertani szakértői feladatokat. A szakértő részt vesz a projekt
előkészítésében, tervezésében, és közreműködik a projekt megvalósításában.  

A módszertani szakértő konkrét feladatai:
 Tervezési szakaszban, a helyszín előzetes bejárása (egy alkalom) 
 A bölcsődei és egyéb szabványoknak, jogszabályoknak való megfeleltetésről információ

nyújtása (épület, játszóudvar, berendezési tárgyak eszközök, bútorzat, szakmai előírások)
 Új intézmény kialakítására, meglévő intézmény átalakítására vonatkozóan tervezővel való

együttműködés, folyamatos egyeztetés
 Projektütemezésben való közreműködés 
 Tervek, Megalapozó Dokumentum, Eszközlista, valamint a Szakmai program készítéséhez

szakmai segítségnyújtás, tanácsadás
 Projekt záróbeszámolójához kapcsolódó együttműködésről emlékeztető készítése.

A módszertani szakértő közvetlenül a pályázótól semmiféle díjazásra nem tarthat igényt. 

Ez alapján a megbízási díj kifizetésére két részletben kerül sor az alábbiak szerint:
 Az 1.  részlet  a támogatási kérelem beadásához szükséges tervek elkészítésében való

közreműködéséért, az eszközlista összeállításában való közreműködéséért, a szakmai do-
kumentumok  összeállításában  való  közreműködéséért  illeti  meg  a  Magyar  Bölcsődék
Egyesületét, összege a megbízási díj 60%-a.

 A 2. részlet a projekt megvalósításában való közreműködéséért illeti, mely a projekt fizikai
befejezéséhez kapcsolódóan teljesül. Összege a megbízási díj 40%-a. 

Mivel a megbízási díj 1. részteljesítését az előleg átutalását megelőzően számlázzák, szükséges a
fedezet  megelőlegezése  kifejezetten  az  első  részszámla  összegének  tekintetében  (450 000  Ft),
melynek fedezete rendelkezésre áll a 2019. évi költségvetés 5. melléklet 22.4. TOP programok/ dologi
kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek előirányzat soron.

A végszámlát már a folyósított támogatási előlegből lesz lehetőség fizetni.

Mivel a megállapodás egy kötelezően használandó, felhívás mellékletét képező sablon alapján
kötendő, nincs lehetőség annak szövegétől eltérni, és az Egyesülettel folytatott egyeztetés alapján
kijelenthető, hogy bővítés, részletezés sem lehetséges.

Az  előterjesztés  tárgya  a  Magyar  Bölcsődék  Egyesületével  kötendő  együttműködési
megállapodás tervezet elfogadása, ill.az egyesületnek fizetendő díj 60 %-ának, azaz 450 e Ft
megbízási díj saját forrásból történő  megelőlegezésének jóváhagyása.

Az  előterjesztést  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  a  pénzügyi  bizottság,  a  szociális,
egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  valamint  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
tárgyalja/tárgyalta.  Mivel  az  előterjesztést  a  bizottságok  közgyűlési  postázást  követően
tárgyalják, ezért a bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

 



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2019. (VIII.8.) határozata

a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázat kapcsán a Magyar
Bölcsődék Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata a  TOP-6.2.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővíté-
se” című pályázati felhívásra benyújtandó támogatási kérelemhez kapcsolódóan együttmű-
ködési megállapodást kössön a Magyar Bölcsődék Egyesületével, mint a bölcsődei, mini
bölcsődei intézményi ellátásokra az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere által
kijelölt módszertani szervezettel.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.)
pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és tartalmi köve-
telményeknek megfelelő együttműködési megállapodást aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: A megállapodás aláírására: 2019. augusztus 21.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Magyar Bölcsődék Egye-
sülete összesen 750 000 Ft (750 000 Ft + 0 Ft ÁFA) megbízási díjra jogosult a megállapo-
dásban rögzített módszertani szakértői feladatai elvégzéséért, valamint elhatározza, hogy e
feladathoz kapcsolódóan a megbízási díj 60 %-át kitevő 1. részszámla pénzügyi teljesíté-
sére előfinanszírozásként 450 000 Ft-ot biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 2019. évi költségvetése 5. melléklet 22.4. TOP programok/ dologi kiadások/ TOP
előkészítő, megalapozó tevékenységek előirányzat sor terhére, mely költség a későbbiek-
ben a pályázati forrásból elszálmolható.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 3.) pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron következő módosításánál vegye fi-
gyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalá-
sok teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester

- a költségvetés módosításáért:
a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

- a határozat közléséért:
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: A 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. augusztus 8.



Hingyi László s.k.

a gazdasági és
területfejlesztési bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.

a pénzügyi bizottság elnöke

Lőrinczi Konrád s.k. 

a szociális, egészségügyi és
lakásügyi bizottság elnöke
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