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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014-2020-as uniós pályázati források elérésének érdekében a Képviselő-testület 9/2016. (I.26.) Kt.
határozatában 5 millió Ft-os előirányzatot különített el a pályázati előkészítő munkák finanszírozására.
A TOP-1.4.1-15 kódszámú, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat
előkészítését a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat kérte, mivel a megye számára előírt
kötelezően teljesítendő indikátorok teljesüléséhez a bölcsődénk 156 fős létszáma magasan hozzájárul.
A pályázati kiírás keretében 10 ezer fő fölötti lakosságszámú városok pályázhatnak, így a pályázói kör
limitált. A fejlesztett férőhelyek számára vonatkozóan előírt indikátor-érték kedvező KomáromEsztergom Megye számára, így felkérték az Önkormányzatunkat egy 30 millió Ft összegű pályázat
benyújtására. A pályázati felhívás feltételei és a megyei önkormányzattal történő egyeztetések alapján
megállapítható, hogy az eredményes pályázathoz szükséges értékelési pontszám a 156 fős
igénybevevői létszámot együttesen szolgáló fejlesztéssel érhető el.
A pályázat előkészítése során felmértük az intézmény igényeit arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű
fejlesztések szükségesek az intézményben. A pályázat szinte mindenféle fejlesztési tevékenységre
lehetőséget biztosít (új építés, bővítés, felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés), ugyanakkor
kivitelezési tevékenység tervezése esetén 25%-os költségkorlátot ír elő az eszközbeszerzések
költségére. A bölcsődei igények alapján túlsúlyban voltak az eszközbeszerzés jellegű költségek, emiatt
Baráth Domonkos intézményvezetővel egyetértésben arra teszek javaslatot, hogy a pályázat keretében
csak eszközök beszerzési költségére nyújtsunk be pályázatot, így nyertes pályázat esetén lehetőségünk
van a szakmailag leginkább indokolt projekttartalom összeállítására. A pályázat egyébként is előírja,
hogy bölcsődei szakember által ellenjegyzett pályázat kerülhet benyújtásra, mely valós szükségletekre
épített fejlesztési elemeket tartalmaz, mely a célcsoporttagok szükségleteihez egyértelműen
hozzárendelhető.
Az eszközbeszerzési pályázat lehetőséget biztosít udvari játszóeszközök, utcabútorok, árnyékolók
beszerzésére is azzal a kivétellel, hogy a telepítésükhöz kapcsolódó költségek nem számolhatóak el a
projekt keretében.
A projekt a fentiekben bemutatottak szerint bölcsődei játszószobai eszközöket, udvari eszközöket,
konyhai eszközöket (pl: tűzhely, párolók, üstök, stb.), udvari árnyékolókat, párakapukat, bölcsődei
neveléshez kapcsolódó eszközöket, bútorokat tartalmaz. A projekt összköltsége 30 millió Ft, a
fejlesztés 2017. évben megvalósítható a sikeres közbeszerzési eljárások lefolytatását követően.
A pályázat benyújtási határideje 2016. május 23., az elnyerhető támogatás intenzitása 100%. A
projektben beszerzett eszközök telepítési költségei akár az intézmény költségvetésében is
tervezhetőek, ill. a karbantartási tevékenység keretében is egy részük elvégezhető. A 2017. évi
költségvetés tervezésekor szükséges gondoskodnunk e telepítési költségek biztosításáról.
A pályázat keretében számos értékelendő szempont alapján pontozzák a projekteket, ezek közül
soknak az intézmény jelenleg is megfelel (pl: hosszított, munkahelyi igényekhez alkalmazkodó nyitva
tartás). Az egyik ilyen értékelési szempont a nem csak a saját ellátási területéről (Oroszlány) érkező
gyermekek ellátása. Jelen információink szerint a bölcsőde ennek a rendelkezésnek megfelel, mert
vannak olyan gyermekek, akik nem Oroszlányban laknak életvitel szerűen, ugyanakkor a szüleik a
városban dolgoznak, és adminisztratív eszközökkel tudnak megfelelni annak az előírásnak, hogy csak
oroszlányi gyermek ellátását biztosítja az intézmény. Ezen saját előírásunk felülvizsgálatát javaslom,
mert amellett, hogy a pontozás keretében is előnyt biztosít számunkra a vállalás, amellett a
városunkban munkát vállalóknak is nagy segítség lenne, ha nem kellene plusz feladatként
adminisztratív akadályokba ütközniük azért, hogy a városunkban dolgozhassanak, egyben az ipari
parki cégek által jelzett problémára is megoldást kínálhatnánk ezzel a lépéssel. A Bölcsődei Beíratási
Szabályzat tervezete a 2016. júniusi képviselő-testületi ülésre készülhet el.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy támogassák a 30 millió Forint összegű támogatás igénylését lehetővé tevő „Az
oroszlányi bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése” című, TOP-1.4.1-15 kódszámú
pályázatunk benyújtását a határozati javaslat elfogadásával!
Oroszlány, 2016. május 18.

Lazók Zoltán

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (....) Kt. határozata
pályázat benyújtásáról a Bölcsőde fejlesztése érdekében
a TOP-1.4.1-15 kódszámú felhívás keretében
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a TOP-1.4.1-15 A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati kiírásra az oroszlányi bölcsőde (2840 Oroszlány,
Óvoda köz 2.; 539 Hrsz) fejlesztése érdekében „Az oroszlányi bölcsőde működési feltételeinek
fejlesztése” címmel maximum 30 millió Ft támogatási összeg igénylése mellett.
2. Nyertes pályázat esetén vállalja a projekt eredményének fenntartási időszak végéig szóló
fenntartását és biztosítja annak költségeit.
3. Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert a pályázat 2016. május 23-ig történő benyújtására és a
hozzá kapcsolódó pályázati anyag aláírására.
4. Egyetért azzal, hogy kerüljön felülvizsgálatra a bölcsődei beiratkozás rendje, abból a szempontból,
hogy az intézmény lehetőség és konkrét igény esetén fogadhasson más településről is, elsősorban
az Oroszlányi Járás településeiről gyermekeket a bölcsődei ellátás keretében, ha a szülő(k)
oroszlányi munkahelyen dolgoznak. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a 2016. júniusi képviselőtestületi ülésre készítse el a Bölcsődei Beíratási Szabályzat tervezetét.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

azonnal
azonnal
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester
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