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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy: Javaslat a KMOP-4.5.2-11 „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton való részvételre 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Újpest lakossága részéről évek óta jelentős igény mutatkozik a jelenleginél több bölcsődei 
férőhely biztosítására. A kerület bölcsődéiben 600 gyermek elhelyezésére van kapacitás, a 0-3 
éves korú célcsoport létszáma több mint 4000 fő. 
 
A Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KMOP-4.5.2-11 kódszámú 
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című 
pályázati felhívás keretében a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődék 
férőhelyeinek bővítése, új intézmények létesítése támogatható. A kiírás alapján maximum 
150.000.000,- Ft összegű támogatás igénylésére van lehetőség, a pályázat beadási határideje 
2012. január 9. 
 
Az Önkormányzat a 2009. évben azonos céllal kiírt pályázatra a Homoktövis utcai bölcsőde 
fejlesztésére irányuló tervvel pályázott, amely azonban az ingatlan társtulajdonosának, a 
Fővárosi Önkormányzatnak hozzáállása miatt formai hiba okán elutasításra került. Ez az 
akadály a a Főváros és Újpest önkormányzatai között a Képviselő-testület döntésének 
megfelelően megkötött tulajdonjog-átadási megállapodással elhárult. 
 
A bölcsődei férőhelyek iránt változatlanul fennálló igényre tekintettel, javaslom a 
Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztésére vonatkozó pályázat beadását a fenti kiírásra. 
 
Az átdolgozott tervek szerint a bölcsődében két új épületszárny, négy csoportszoba létesül, s 
energetikai korszerűsítésre és akadálymentesítésre kerül a jelenleg meglévő épületrész is. A 
pályázati projekt egyben lehetőséget teremt a bölcsődei szolgáltatásoknak az alapellátáson 
túli, szakmai kibővítésére is (családi nevelést támogató szolgáltatások, sajátos nevelési igényű 
gyermekek fejlesztése, időszakos gyermekfelügyelet, játszóház). 
 
A pályázaton való indulás feltétele, hogy arról a Képviselő-testület döntsön, s a 2012. évi 
költségvetésben biztosítsa a pályázati önrész, ill. a teljes beruházás erejéig a saját forrás 
rendelkezésre állását.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat hagyja jóvá és a következő 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
 



Határozati javaslat:  
A Képviselő-testület elfogadja a Homoktövis u. 102-104. szám alatti (hrsz. 76512/325) 
bölcsőde bővítésére vonatkozó építési tervet, és támogatja a KMOP-4.5.2-11 kódszámú 
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” 
kiírásra tárgyban beruházási pályázat benyújtását.  
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati projekttel összefüggő, 
ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét – 
az alábbiakban megadott számszerű összegeknek megfelelően, az egyes költségtételek 
felmerülésekor hatályos ÁFA-törvény rendelkezései alapján érvényes ÁFA mértéknek 
megfelelően – a 2012. évi költségvetésben elkülöníti. 
 
- A projekt címe:  
 A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése 
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe:  
 1046 Budapest, Homoktövis u. 102-104. 
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  
 76512/325 
- A pályázati konstrukció száma:  
 KMOP-4.5.2-11 
- A projekt összes költsége:  
 251 879 556 Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége:  
 166 666 663 Ft 
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege:  
 101 879 560 Ft 
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész forrása:  
 Saját forrás 
- A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összege:  
 149 999 996 Ft 
 
Felelős: A Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: folyamatos 
 
Budapest, 2011. december 12. 
 
 
 
 
 

Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: Honti Csaba 
Háttéranyag a titkárságomon megtekinthető. 


