Javaslat
támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek
kialakítása, bővítése” című felhívásra a Katona József Úti Bölcsőde felújítása, bővítése
céljából

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály
Ózd, 2019. szeptember 26.

Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek
kialakítása, bővítése” című pályázatra vonatkozóan a gyermekjóléti alapellátások körében a
bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének
megvalósulása érdekében.
A projekt célul tűzte ki a gyermekellátó kapacitások fejlesztését a gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében, hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez. Ez Ózd városban a Katona József úti Bölcsőde felújításával és bővítésével valósulna meg.
A Katona József úti Bölcsőde az Ózd, Katona József út 2-4. szám alatti, 7714/1 hrsz-ú ingatlanban
működik, az ingatlan tulajdonosa Ózd Város Önkormányzata. A bölcsőde jelenleg az Ózd és
Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szakmai egységeként üzemel.
A pályázat elnyerése esetén Ózd Város Önkormányzatának lehetősége nyílna a Katona József úti
Bölcsőde felújítására, bővítésére, mely a a jelenleg is fennálló helyhiány kielégítése mellett a
későbbiek során a működtetési kiadásainak jelentős csökkenését eredményezheti.
A TOP-1.4.1-15 pályázati kiírás alapján támogatható tevékenységek a következők:
Támogatható tevékenységek:
A) Meglévő bölcsőde férőhelyeinek legalább egy csoportszobával való bővítése, mely
keretében támogatható:
felújítás, korszerűsítés
b) átalakítás,
c) bővítés
d) indokolt esetben ingatlankiváltás új építéssel
a)

B)
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: A felhívás keretében önállóan nem,
csak a fentebb felsorolt tevékenységekkel együtt megvalósítandóak az alábbi
tevékenységek:
akadálymentesítés
f) infokommunikációs akadálymentesítés
g) szórt, azbeszt mentesítés
h) energiahatékonysági szempontok érvényesítése
i) nyilvánosság biztosítása
e)

C) Választható tevékenységek: A felhívás keretében önállóan nem, csak a fentebb
felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
Eszközbeszerzés: ezen belül a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök;
fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;, járművek
(kisbusz), IKT eszközök, szoftverek, egyéb eszközök,
k) megújuló energiaforrások kialakítása
j)

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

alapfeladaton túli szolgáltatás kialakítása
udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése);
kerékpártárolók
babakocsi tárolók
parkoló férőhelyek kialakítása
weboldal fejlesztés
beléptető-, kamera és riasztórendszer kiépítése

A pályázati keretfeltételekről


A TOP-1.4.1-19 felhívás B.-A.-Z. Megyei Területspecifikus Melléklete alapján a teljes
rendelkezésre álló keretösszeg 1 849 millió Ft. Az igényelhető, vissza nem térítendő
támogatás összege maximum 300 millió Ft.



A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. Támogatási
kérelem benyújtása 2019. szeptember 30-ig lehetséges.



A támogatási kérelemhez az alábbi kötelezően csatolandó dokumentumok szükségesek:
Alapító vagy létesítő okirat
Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum
Átláthatósági nyilatkozat
Megalapozó dokumentum
Helyszínrajz, vázlatrajz, műszaki leírás, telek, épület adatai, fotódokumentáció
Nyilatkozatok



A TOP-1.4.1-19 pályázat sikeressége esetén támogatási szerződés aláírására kerül sor.

A Katona József úti Bölcsődében tervezett fejlesztések, korszerűsítések, bővítés:
A tervezett fejlesztés célja a bölcsőde egy új épületrésszel történő bővítése, meglévő épületeinek
energia megtakarítást eredményező felújítása, működési feltételek korszerűsítése, javítása, a
hiányzó, elavult eszközök pótlása. Ennek megfelelően az alábbi építési jellegű tevékenységekre
indokolt pályázat benyújtása:
 a meglévő építményhez építészetileg illeszkedő, ahhoz hasonló 1 db épületrész építése, a
meglévő épülethez történő toldással, ezzel 2 db új csoportszoba létrehozása a hozzá tartozó
kiszolgáló helyiségekkel együtt
 meglévő épületekben:
 radiátorcsere
 nyílászárók, üvegfalak cseréje,
 külső fal és födémszigetelés,
 villamos rendszer korszerűsítése, villámvédelem, riasztó rendszer kiépítése
 napelemes rendszer kiépítése elektromos energia termelésére,
 külső, belső akadálymentesítés,
 külső tereprendezés, külső burkolatok cseréje,
 helyiségburkolatok, berendezések, bútorok cseréje,
 vizesblokkok részleges felújítása, egy helyen akadálymentesített WC kialakítása,
 óvodai és egyéb eszközök beszerzése.

Javaslat:
Ózd Város Önkormányzata nyújtsa be támogatási kérelmét legfeljebb 300 millió Ft támogatási
igénnyel a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú pályázati
felhívásra.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján, a TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázati
felhívásra beadandó támogatási kérelemmel kapcsolatban hozzon döntést.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (IX.26.) határozata
támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek
kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra a Katona József úti Bölcsőde felújítása,
bővítése céljából
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:

1.)

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Ózd Város
Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be legfeljebb bruttó 300 millió Ft támogatási
igénnyel a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című
pályázatra a Katona József úti Bölcsőde felújítása, bővítése céljából.

2.)

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
támogatási kérelem benyújtásához, valamint az előkészítéséhez szükséges dokumentumok,
nyilatkozatok aláírására és nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.

Felelős:
-

a támogatási kérelem összeállításáért, a pályázat előkészítéséért és benyújtásáért:
PH. Településfejlesztési Osztály vezetője
dokumentumok aláírásáért: Polgármester

Határidő: 2019. szeptember 30.

