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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére 
 
 
Tárgy: előterjesztés az Új Széchenyi Terv Közép-magyarországi Operatív Program 

keretében meghirdetett Nevelési intézmények fejlesztése (KMOP-4.6.1-11) 
pályázat benyújtása és a pályázati  önrész biztosításának tárgyában 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Meghirdetésre került az Új Széchenyi Terv Közép-magyarországi Operatív Program keretében a 
Nevelési intézmények fejlesztése (KMOP-4.6.1-11) pályázat. A pályázat kiemelt célja az óvodai 
feladat ellátási helyek férőhelyszám bővítése és infrastruktúra fejlesztésének támogatása a minőségi 
nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A pályázati felhívás alapján 
maximum 200 millió Ft támogatás igényelhető, a benyújtás határideje 2012. április 2. Újpest 
Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Bőrfestő Óvoda (Budapest, IV. Bőrfestő u. 1-3.) 
fejlesztésére.  
 
A Bőrfestő Óvoda férőhelyszám bővítése, fejlesztése több okból indokolt.  A 2011. májusi óvodai 
előjegyzéskor 117 fő jelentkezett az intézménybe. Ebből 69 gyermek az óvoda körzetében lakik. 
Felvenni 56 gyermeket tudtak, helyhiány miatt 13 főt kellett elutasítani. Az óvoda körzetéből eljáró 
gyermekek száma: 115 fő. A 2011. októberi statisztika alapján 194 gyermek jár a Bőrfestő 
Óvodába. A 194 óvodásból 2 fő hallássérült, 1 fő Asperger-szindrómás, 3x szorzós gyermek. Így a 
számított létszám 200 fő. Az intézmény jelenlegi férőhely kapacitása: 200 fő. A várható új belépő 
gyermekek száma: 2012-ben: 72 fő, 2013-ban: 71 fő. Másrészt az óvoda körzete nemcsak 
Káposztásmegyer I. lakótelepen található, hanem átnyúlik Káposztásmegyer II. lakótelepre is. A 
2003-tól indult Káposztásmegyer II. lakótelepet érintő ingatlan beruházások következtében sok 
kisgyermekes család költözött ide. Nevezett településrészen  jelenleg  csak egy óvoda működik, s ez 
az egy óvoda nem volt képes, - és jelenleg sem képes - az ideköltözött családok óvodáztatási 
igényét kielégíteni. Az óvoda bővítésével gyakorlatilag Káposztásmegyer óvodáztatási gondjai 
megoldódnának. A Bőrfestő Óvoda, valamint a Káposztásmegyer II-n működő óvoda körzetébe 
tartozó szülőknek nem kellene lakóhelyüktől távolabb vinni gyermekeiket, így az utaztatással nem 
rónánk aránytalan terhet a helyhiány miatt elutasított gyermekekre és szüleikre. Továbbá a Nemzeti 
köznevelésről szóló törvény (2011. évi CXC. törvény) alapján 2014. szeptember 1-jétől kötelező a 
hároméves kortól való óvodába járás, mely szintén alátámasztja a fejlesztés szükségességét. 
 
A Bőrfestő Óvoda fejlesztése c. pályázat megvalósításával az óvoda 10 csoportszobával, 215 
férőhellyel bővülne, megvalósítva az energiahatékonysági korszerűsítést és akadálymentesítést. 
Ezentúl megvalósulna egy korszerű, a hallássérült óvodásoknak szükséges fejlesztő szoba 
kialakítása is, mely kiemelten fontos, hiszen az óvoda 2006-tól felvállalta a hallássérült gyermekek 
integrálását. A fejlesztés az Óvoda épülete mellett lévő Gazdasági Intézmény elköltöztetése révén 
megüresedő épületrész átalakításával megvalósítható. 
A projekt összköltsége 319 463 000 Ft, a támogatás szempontjából elszámolható költsége 318 613 
000 Ft, pályázott összeg 200 000 000 Ft, önrész összege 119 463 000 Ft. 
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Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Közép-magyarországi Operatív Program keretében 
meghirdetett Nevelési intézmények fejlesztése (KMOP-4.6.1-11) pályázati felhívásra nyújtsa be a 
Bőrfestő Óvoda fejlesztése c. pályázatát és a 2013. évi költségvetésben biztosítsa a pályázati önrész 
és a saját forrás rendelkezésre állását. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben 
foglaltakat hagyja jóvá és a határozati javaslatot fogadja el. 

        
 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy benyújtja a Bőrfestő Óvoda 
fejlesztése c. pályázatát, az Új Széchenyi Terv Közép-magyarországi Operatív Program 
keretében meghirdetett Nevelési intézmények fejlesztése (KMOP-4.6.1-11) pályázatra. 
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, – a 2013. évi költségvetésben 
elkülöníti. 
 

 A projekt címe:  
 Bőrfestő Óvoda fejlesztése 

 A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe:  
 1048 Budapest, Bőrfestő u. 1-3. 

 A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  
76561/134 

 A pályázati konstrukció száma:  
 KMOP-4.6.1-11 

 A projekt összes költsége:  
319 463 000 Ft 

 A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége:  
318 613 000 Ft 

 A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege:  
119 463 000 Ft 

 A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész forrása:  
 Saját forrás 

 A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összege:  
200 000 000 Ft 

 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: folyamatos  
 
Újpest, 2012. március 26.      
         

Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
Kóródi Mariann, a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály osztályvezetője 


