Javaslat
Biztos Kezdet Gyerekházat működtető szolgáltatók
feltételeinek fejlesztésére benyújtott támogatási kérelem
jóváhagyására

Ózd, 2017. október 30.

Előterjesztő: Társulás Elnöke
Előkészítő: Munkaszervezet
Hatósági és Szociális Osztály

Tisztelt Társulási Tanács!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) megbízásából a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: Lebonyolító) nyílt pályázatot hirdetett Biztos
Kezdet Gyerekházat működtető szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére.
A pályázat célja a pályázati finanszírozás rendszerébe befogadott szolgáltatások működési
feltételeinek fejlesztése, javítása.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 215.100.000,-Ft, azaz kettőszáztizenötmillió-egyszázezer forint.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt támogatás 100 %-a,
saját forrást nem igényel.
Biztos Kezdet Gyerekházak részére eszközbeszerzésre, informatikai eszközök, szoftverek, tárgyi
eszközök, fejlesztő játékok beszerzésére, valamint karbantartásra, külső-belső felújításra, beruházás
támogatására igényelhető maximum 1.000.000,-Ft összeg.
A pályázott összeg minimum 25 %-át fejlesztőeszközökre, illetve udvari játékok beszerzésére
szükséges fordítani.
A pályázat benyújtására jogosultak a 2017. évre finanszírozási szerződéssel rendelkező Biztos
Kezdet Gyerekházakat működtető Szolgáltatók.
A támogatási időszak 2017.október 01-2018.június 30, benyújtási határidő 2017. október 20.
A Támogatási Szerződés mindkét fél általi aláírásának utolsó napja 2017. december 29.
Az Ózd, Árpád vezér út 22/C szám alatti Biztos Kezdet Gyerekház Ózd Kistérség Többcélú
Társulása fenntartásában működik, a pályázat benyújtására a Társulási Megállapodásban szereplő
székhely település, Ózd Város Önkormányzata jogosult.
A pályázat benyújtásának és a Bíráló Bizottság döntésének- a Lebonyolító értesítése szerint - nem
feltétele árajánlat, illetve a Társulási Tanács döntésének megküldése, azt majd csak az elszámolás
mellékleteként szükséges megküldeni.
A pályázat fentieket figyelembe véve a megadott határidőre benyújtásra került az előterjesztés 1.
mellékletében szereplő eszközök beszerzésére.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a pályázat benyújtását
hagyja jóvá és hatalmazza fel a Támogatási Szerződés aláírására Ózd Város Polgármesterét.

1. melléklet
BKG-051/4-2015.

2017. évi Finanszírozási szerződés száma

Pályázati költségvetési űrlap
Biztos Kezdet Gyerekházak részére
Eszközbeszerzés, informatikai eszközök beszerzése, szoftverek, tárgyi eszközök, fejlesztő játékok
beszerzésére, külső - belső karbantartás támogatására

Felhívom a figyelmét, hogy a "Vásárolni kívánt eszköz" táblázat tervezett költség oszlop formázott cellákból áll, ezért
kérjük, hogy a mezőbe kizárólag számadatot szíveskedjenek feltüntetni, egyéb karaktereket nem. (pl. .; ,; Ft)

Vásárolni kívánt eszközök
Megnevezés

Darabszám

Tervezett költség

Fejlesztő eszközök (útmutatóban rögzítettek alapján)
Érzékelő korongok (cikkszám: Gonge - GS 2117)

1

20 810 Ft

Érzékelő korongok II. Lépőkő (cikkszám: Gonge - GS 2118)

1

20 810 Ft

Folyami kövek (cikkszám: Gonge - GS 2120)

1

13 570 Ft

Egyensúlyozó kígyó (cikkszám: SAM 412243)

1

16 670 Ft

FORGÓ - egyensúlyozó Ülőke (cikkszám: GW 631-22P)

3

14 520 Ft

Bilibo (cikkszám: BB 001CS)

2

14 400 Ft

Mini Forgó - Egyensúlyozó tölcsér (cikkszám: Gonge - GS 2099)

1

10 500 Ft

Modulkészlet kicsiknek (cikkszám: MIG 019)

1

35 440 Ft

Alagút (cikkszám: MIG 023)

1

21 950 Ft

Bujócskacső, kalózsátor alagúttal (cikkszám: IPL 8311)

2

8 980 Ft

Mérleghinta (cikkszám: SZOL 0016)

1

19 750 Ft

Bunzi tanulóbicikli

4

63 960 Ft

Fénymásoló

1

142 490 Ft

Laptop

2

305 600 Ft

MS Office

2

119 800 Ft

Vetitővászon

1

54 900 Ft

Projektor

1

115 850 Ft

Eszközbeszerzés

Karbantartásra, külső-belső felújításra, beruházásra tervezett költségek

Összesen:
2017.10.26

1 000 000 Ft
...................................
aláírás/bélyegző

A pályázat keretében maximum 1 000 000 Ft összegre lehet benyújtani pályázatot. Amennyiben a tervezett költség
magasabb a pályázati felhívásban meghatározott összegnél, abban az esetben a pályázat automatikusan elutasításra
kerül!
A
pályázott összeg minimum 25%-át a pályázati útmutatóban rögzített listában szereplő fejlesztőeszközökre, illetve udvari
játékok beszerzésére szükséges fordítani. Ettől eltérni abban az esetben lehet, ha a külső-belső felújítás, beruházás
nélkül ellehetetlenülne a Biztos Kezdet Gyerekház működése, vagy a szolgáltató nyilvántartásba történő bejegyzés
tárgyi feltételeinek megtartása érdekében válik szükségessé. Ezt részletesen szükséges megindokolni a pályázói űrlapon.

A pályázat szakmai indoklása:

Az Ózd Kistérség fenttartása alatt működő Biztos Kezdet Gyerekház (3600, Ózd, Árpád vezér út 22/C) 2012. ben kezdte meg
műkődését a TÁMOP-5.2.3 Gyerekesély az ózdi kistérségben pályázat keretein belül. A működéshez szükséges eeszközök,
játékok, informatikai eszközök beszerzése ekkor történt meg. A pályázat befejezését követően, Ózd Kistérség Többcélú
Társulása a Gyerekház fenntartását továbbra is fontosnak tartotta. 2015. október1-től a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatallal kötött finanszírozási szerződés biztosította a Gyerekház múködéséhez szükséges kiadásokat. A játékok és az
informatikai eszközk beszerzésére még a TÁMOP-5.2.3 keretein belül került sor, ezek adottak voltak, a működés feltételeit
biztosították, megfeleltek a szolgáltató nyilvántartásba történő bejegyzés kritériumainak. Ezek a játékok, informatikai
eszközök azóta jelentősen elhasználódtak, pótlásukra a fenntartónak anyagi lehtősége csak korlátozott mértékben volt, ezért
szükséges a fejlesztő játékok és informatikai eszközök állományának frissítése. Ezeknek a játékoknak fontos szerepe van a
Gyerekházat látogató 0-3 éves korú gyermekek fejlesztésében. A játékok kiválasztásánál fontos szempontnak tartottuk, hogy
a mozgásra ösztönözzék a gyerekeket, emellet a kreatívitásukat, gondolkodásukat is fejlessze. Az informatikai eszközök
beszerzési igény felmérésénél figyelembe vettük az adminisztrációs kötelezettséget, valamint azt, hogy biztosítsuk a látogató
gyermekek szülei számára az internethez való hozzáférést.

2017.10.26

...................................
aláírás/bélyegző

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
.../2017. (X. 30.) határozata
Biztos Kezdet Gyerekházat működtető szolgáltatók
feltételeinek fejlesztésére benyújtott támogatási kérelem
jóváhagyásáról

A Társulási Tanács a fenti előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

1.
Ózd Kistérség Többcélú Társulása jóváhagyja, hogy a Biztos Kezdet Gyerekház részére
eszközbeszerzésre, informatikai eszközök, tárgyi eszközök, fejlesztő játékok beszerzésére, pályázat
benyújtására került sor 1 M Ft támogatási összeg igénylésével.
2.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Megállapodásban szereplő székhely település,
Ózd Város Önkormányzata Polgármesterét nyertes pályázat esetén a Támogatási Szerződés
aláírására.
Felelős: a Támogatási Szerződés aláírásáért: Ózd Város Polgármestere
az aláírással kapcsolatos feladatok elvégzéséért: Ózd Kistérség Többcélú Társulásának
munkaszervezete
Határidő: 2017. december 29.

