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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása pályázaton való pályázati 
részvételről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások 
miniszterével egyetértésben - pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti Mini bölcsődei 
férőhelyek kialakításának támogatására.  
A pályázat célja: 
Központi költségvetési forrás biztosítása a pályázó önkormányzat szerinti településen 
önkormányzati tulajdonú és fenntartású mini bölcsőde kialakítására. 
Az új mini bölcsőde kialakítása történhet: 

a) önkormányzati tulajdonú épület kialakításával, ideértve az egységes óvoda-bölcsőde 
átalakítását is; 

b) új épület vásárlásával és átalakításával; 
amely biztosítja az NM rendeletben a mini bölcsődékre előírt kötelező (minimum) tárgyi 
feltételek teljesítését. Új épület vásárlására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, 
amennyiben a településen nem áll rendelkezésre a létesítéshez szükséges önkormányzati 
épület. Telekvásárlásra, illetve önkormányzati telken történő új építésre e pályázat keretei 
között nincs lehetőség. 
Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy 
telephelyen (egy helyrajzi számon levő ingatlanon) megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet 
támogatást. 
A beruházási összköltség 70%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás. 
A pályázó a beruházás megvalósításával vállalja 

a) új – a Gyvt.-ben rögzített szervezeti formában működtetett – mini bölcsőde 
létrehozását, egyúttal a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés legkésőbb az 
elszámolás lezárásáig történő megszerzését, 

b) – egységes óvoda-bölcsőde 3 éven aluli gyermekek ellátása esetében mini bölcsődévé 
átalakítására vonatkozóan – a beruházással érintett intézmény szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzés legkésőbb az elszámolás lezárásáig történő módosítását, 

c) a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelő bölcsődei ellátás 
biztosítását, amelynek keretében biztosítja 
ca) a nevelés és gondozás feltételeit, így különösen a szülő közreműködésével történő 
fokozatos beilleszkedés lehetőségét, a felszerelési jegyzékben az adott ellátási forma 
tekintetében meghatározott textíliát, bútorzatot, egyéb eszközöket és felszerelést, a 
játéktevékenység feltételeit, a szabadban való tartózkodás feltételeit; és 
cb) a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás 
követelményének megfelelő étkeztetést azzal, hogy mini bölcsődében az étkeztetést a 
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri 
rendeletben foglaltaknak megfelelően látja el. 

A mini bölcsődében lévő csoportszoba hasznos alapterülete nem lehet kevesebb, mint 3m2/fő, 
továbbá biztosítani kell fürdőszobát és egy öltőzővel egybekötött átadót a gyermekek számára. 
A mini bölcsőde létesítéséhez irányadónak az OTÉK-ot kell tekinteni. 
A támogatás mértéke 
A maximális támogatási igény pályázónkét 10,0 millió forint azzal, hogy a minimálisan 
biztosítandó saját erő mértéke a beruházási összköltség 5%-a. 
 
Pályázatok benyújtásának határideje: 



a) elektronikus feltöltés lezárása: 2017. szeptember 28. 16 óra, 
b) papír alapon történő benyújtása: 2017. szeptember 29. 
c)  

E határidők elmulasztása jogvesztő. 
 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 

Határozati javaslat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti Mini bölcsődei 
férőhelyek kialakításának támogatására pályázatot nyújt be. 
 
A beruházás megvalósításához szükséges önerő az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből 
kerül biztosításra. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben 
eljárjon. 

  
 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
Határidő: 2017. 09. 30. 
 
 
 

Szerep, 2017. szeptember 26. 
 
 
         Tóthné Verő Tünde s.k. 
         polgármester 

 


