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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. július 19-i rendkívüli ülésére 
A TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívás-

ra benyújtandó támogatási kérelem tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Böl-
csőde (6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. hrsz 4730/21) bölcsődei csoportfejlesztése tárgyában. 
A fejlesztés célja a bölcsőde átalakítása, bővítése még egy 14 fős csoportszoba kialakítására. A projekt 
keretében továbbá funkcionálisan átalakításra, felújításra kerülnek a kapcsolódó kiszolgáló helységek 
(mosdó, dajka öltöző). 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió, maximum 400 millió Ft, a 
támogatási intenzitás 100%. 

A projekt benyújtásának határideje 2019. július 31. 

A támogatási kérelem mellékleteként szükséges a tervezett beruházást bemutató helyszínrajz, vázlat-
rajzok és rövid műszaki leírás benyújtása, melyet az Önkormányzatnak saját költségvetésből szüksé-
ges előfinanszíroznia. 

Jelen projekt esetében Konzorciumi formában történik a megvalósítás, a Támogatási kérelem mellék-
leteként be kell nyújtani a pályázat benyújtásáról szóló, aláírt konzorciumi megállapodást is, mely sab-
lonja a pályázati felhívás része. A támogatás szerződés megkötésekor új konzorciumi megállapodást 
szükséges kötni, a megvalósítással kapcsolatos feladatok kifejtésével, melyhez szintén iránymutatást 
ad a felhívás.  

A fejlesztés célja, hogy az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyaror-
szág továbbfejlessze a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei 
ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A Kormány a Partnerségi 
Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói 
mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének 
elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. 
 
Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete felhatalmazza a Polgármes-
tert, hogy a TOP-1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pá-
lyázati felhívásra a „Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportfejleszté-
se” címmel, legfeljebb 100 millió forint összegig pályázatot nyújtson be, a szükséges nyi-
latkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja. Kiskunhalas Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a támogatási kérelem benyújtásához szükséges forrást a 2019. évi 
költségvetésből biztosítja. 

1.  
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármes-

tert, hogy a támogatási kérelem mellékletét képező, pályázat benyújtásáról szóló konzor-
ciumi megállapodást a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel aláírja. 

 
Határid ő:   2019. július 31. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 
Határozatról értesül: Tóth Péter  városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Csendes Ildikó  pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó - Jegyző 
 
Kiskunhalas, 2019. július 12. 
 

Fülöp Róbert s.k. 


