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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: KMOP-2009.4.5.2. pályázat szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére 
és kapacitásának bővítésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
KMOP-2009-4.5.2 szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának 
bővítése tárgyában Pályázati felhívás jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. 
A Projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósulnak meg. 
 
Célja: 
A komponens célja az 1997. évi XXXI. tv. által nevesített gyermekjóléti alapellátások köréből 
a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődék férőhelyeinek bővítése, új intézmények 
létesítése és infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése. 
 
Kiemelt cél a bölcsődei férőhelyszám bővítése, ezért kizárólag kapacitásbővítést eredményező 
fejlesztések támogathatók. 
 
Pályázhatnak: 
Helyi Önkormányzatok 
Jogi személyiségű non-profit szervezetek 
Szociális szövetkezet 
 
Támogatható tevékenységek köre 
A pályázati komponens keretében új bölcsődék létrehozására, és már működő bölcsődék 
épületének bővítésére, felújítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésére, az ellátáshoz 
szükséges eszközök, berendezések beszerzésére lehet pályázni, abban az esetben, ha a 
fejlesztés kapacitásbővülést eredményez. 
A kapacitás bővítés minimálisan elvárt aránya telephelyként 25 % 
Új bölcsődei intézmény létesítése esetén a feltétel minimum 2 csoport létrehozása az új 
intézmény keretében 
Jelen kiírás keretében kizárólag önálló bölcsődei infrastruktúra támogatható 
 
Önállóan támogatható tevékenységek: 
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, 
felújítása, energiatakarékossá tétele 
Funkciójúkat vesztett épületek hasznosítása, felújítása átalakítása az adott 
szolgáltatásnyújtásához szükséges módon és mértékben. 
Új bölcsőde létesítése esetében új épület építése 



Amennyiben a pályázó nem rendelkezik bölcsőde létesítéséhez megfelelő épülettel, vagy 
amennyiben rendelkezik épülettel, de a meglévő épület nem bővíthető, gazdaságos 
átalakításra alkalmatlan vagy életveszélyes állapotban van. 
 
 

Támogatás mértéke: 
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a 
 
Támogatás összege: 
Minimum 50 MFt, maximum 250 MFt 
 
 

Az önerő mértéke: 
A projekt összes elszámolható költségének 10 % kitevő igazolt önerővel kell rendelkeznie a 
pályázónak. A projekt összköltsége 214.961.659 Ft, így az önrész 21.496.1659 Ft. 
 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. december 1. 
 
 
A Bölcsődék Intézményvezetőjének tájékoztatása szerint jövő évre a bölcsődei férőhely iránti 
igények száma megnövekedett, így a meglévő férőhelyeken már nem fog tudni minden 
gyermeket elhelyezni. Szükségessé válik a férőhelyek bővítése. 
Káposztásmegyeren a Homoktövis bölcsődét célszerű bővíteni, már ebben az évben is itt volt 
a legmagasabb a férőhely igény és jövő évre is itt mutatkozik a legnagyobb igény. 
A bölcsődében két egység (4 csoportszoba, 40 férőhely) kialakítása lehetséges. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy támogassa a 
KMOP-2009-4.5.2 szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának 
bővítése tárgyában benyújtandó pályázatot. A Bizottság továbbá javasolja, hogy az önrész 
összegét 18-20 MFt-ot a Képviselő-testület biztosítsa a 2010. évi költségvetésben. 
 
Határozat javaslat: 
Budapest, Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a KMOP-
2009-4.5.2. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” 
tárgyában benyújtandó pályázatot. A Képviselő-testület az önrész összegét 21.496.1659 Ft-ot 
a 2010. évi költségvetésben biztosítja. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. december 1. 
 
 
Budapest, 2009. november 16. 
 
 

Nagy István 
 
Az előterjesztést tárgyalta a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 


