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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére 

 

 

Tárgy: javaslat a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 

növelése” című (VEKOP-6.1.1-15 kódszámú) pályázat benyújtása tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Meghirdetésre került a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a 

„Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című (VEKOP-6.1.1-15 

kódszámú) pályázat. A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi 

bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások 

minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának 

támogatása, a családok segítése.  

 

A pályázati felhívás alapján az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 

400 millió Ft lehet, a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A 

támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 11-től 2016. május 31-ig lehetséges.  

 

Az ingatlanok műszaki állapotfelmérése, a lakossági igények és a kivitelezés 

megvalósíthatóságát is szem előtt tartva az Önkormányzat megkezdte a Nyár Óvoda (1042 

Budapest, Nyár u. 14.) felújítására vonatkozó tervezési munkálatokat. Támogatott pályázat 

esetén a fejlesztés eredményeképpen többek között megvalósulhat az épület energiahatékonysági 

korszerűsítése (költség optimalizált energetikai felújítás), akadálymentesítése, az elektromos 

rendszer felújítása, a fűtési rendszer belső gépészeti felújítása, az épület azbesztmentesítése. 

Mindezen infrastrukturális fejlesztések a minőségi szolgáltatást és az ellátás színvonalának 

emelkedését eredményezik. 

 

Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzata a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a 

„Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című (VEKOP-6.1.1-15 

kódszámú) pályázati felhívásra nyújtsa be a Nyár Óvoda infrastrukturális  fejlesztése c. 

pályázatát. 

 

Kérem a Tisztelt 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 Nyár Óvoda 

infrastrukturális fejlesztése c. pályázatát, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
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Program keretében a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” 

című (VEKOP-6.1.1-15 kódszámú) pályázati felhívásra.  

 

 A projekt címe:  

 a Nyár Óvoda infrastrukturális fejlesztése 

 A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe:  

 1042 Budapest, Nyár u. 14. 

 A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  

70897/10 

 A pályázati konstrukció száma:  

 VEKOP-6.1.1-15  

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos  
 

Újpest, 2016. március 31.      
    

 

 

 

 

 

      

Dr. Molnár Szabolcs 

 

 

 

 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: 

Kóródi Mariann, az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály vezetője 


